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Recicle cascas. 
Faça solidariedade. 

FICHA - PEDIDO DE COMPOSTOR DOMÉSTICO 

  

 

 

 

 

1. Tipo de inscrição?* 
Se a sua inscrição for em representação de uma Instituição p.f. identifique o nome da instituição. 

Individual  Instituição1                     
Nome da instituição: 
(se aplicável) 

 

Nome*  

Idade*  Telemóvel*  E-mail  

Concelho*  CP*  

Freguesia*  

Morada (onde vai 

ficar o compostor)* 
 

1 Se tiver escolhido a opção «instituição» preencha com os dados da instituição, se não preencha com os seus. Letra legível p.f. 

Nº de pessoas que residem na habitação / nº de utilizadores da instituição?*  

Confirma que a sua habitação/instituição possui jardim/chão em terra?* Sim  Não  

Cultiva alimentos na sua habitação/instituição?* Sim  Não  

Confirma o seu interesse em receber um compostor doméstico?* Sim  Não  

Já frequentou alguma formação sobre compostagem?* Sim  Não  

2. Diga-nos como tomou conhecimento desta iniciativa* 

3. Condições gerais 

 Após preenchimento total da ficha, p.f. enviar para: replanta.info@gmail.com. Se desejar pode optar por 

realizar o preenchimento online em www.re-planta.pt. 

 Inscrições de cidadãos que já tenham frequentado uma oficina Re-Planta! não poderão ser consideradas 

válidas. 

 A inscrição só poderá ser considerada se devidamente preenchida.  

 Inscrição só é válida depois de confirmada, por nós, por e-mail ou por telefone, atendendo-se à ordem de 

chegada.  

Facebook  Amigo(a) ou familiar  Junta de Freguesia  

Internet  Câmara Municipal  Escola  

Outro, qual?      

Re-Planta! – A compostagem está de volta. Pedir o seu compostor doméstico nunca foi tão simples e agora ao 

usá-lo está a fazer solidariedade. Se a sua residência ou instituição tem um jardim, pode participar e receber um 

kit Re-Planta! que inclui um compostor e um guia de compostagem. 
 

Apenas se podem inscrever cidadãos ou instituições que: 

- Sejam residentes nos 12 concelhos (Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, 

Mourão, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila Viçosa); 

- Possuam jardim/chão em terra (o compostor requer a colocação sobre a terra); 

- Sejam maiores de idade. 

Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório. 
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4. Confidencialidade e proteção de dados* 

Os dados fornecidos ao projeto Re-Planta! serão analisados e utilizados pela equipa que gere o projeto 

(maismomentos Lda.) e em nome da Gesamb (entidade promotora) para efeitos de contacto consigo sobre 

iniciativas, análise e produção de relatórios, trabalhos académicos ou semelhantes, liderados pela Gesamb. 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 pelo e-mail geral@maismomentos.com. 

 Tomei conhecimento e aceito as condições.  

 

5. Autoriza a utilização do seu e-mail para outras informações no âmbito das iniciativas 

Gesamb?* 

 Sim.                                                                

 

 Não.  

 

 

 

 

  


