
 

 

 

Silves a Compostar da Serra ao Mar 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA COMPOSTAGEM 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome  _______________________________________________________________________________ 

Naturalidade __________________________________________________________________________  

Morada ______________________________________________________________________________ 

Código postal _______-______    ___________    Freguesia ______________________________________ 

Telefone/ Telemóvel __________________Email _____________________________________________ 

Data de nascimento ___/___/_____        Profissão ______________________________________________  

N.º de Pessoas do Agregado familiar_____________ 

Tipo de compostagem    □Comunitária  □ Doméstica     

No caso de compostagem doméstica identifique o tipo de habitação: _____________ 

□ Vivenda     □ Casa geminada     □ Casas em banda      □ Condomínio fechado      □ Apartamento      

□ Outro. Qual? ____________________   

 
Coordenadas google maps    
 
Área aproximada de jardim/quintal/terreno m2: ___________ 

□  Desejo receber um kit de compostagem  
       »constituído por um compostor de 400 litros, um balde de apoio e um guia com instruções para o caso da compostagem doméstica 
       »constituído por um balde de apoio e um guia com instruções para o caso da compostagem comunitária 

 
Termo de Responsabilidade  

□  Declaro ter o espaço necessário para acomodar este equipamento  
       (aplicável somente no caso de compostagem doméstica)  

□  Comprometo-me a utilizar este equipamento exclusivamente para o fim para o qual este me foi fornecido, a 
valorização da matéria orgânica doméstica (restos de vegetais, cascas de frutas, relva, folhas secas, etc.), seguindo 
as instruções do Guia de Compostagem da CM de Silves 

□  Comprometo-me a comparecer em pelo menos uma sessão de formação sobre de compostagem na qual 
receberei o compostor  

□  Comprometo-me a preservar o compostor que me for fornecido, mantendo-o em boas condições 
       (aplicável somente no caso de compostagem doméstica) 

□  Permito que no futuro me seja solicitada evidência do correto uso deste equipamento, seja através de 
inquéritos, registos fotográficos, ou mesmo pela visita dos técnicos municipais  
 
Os dados aqui inscritos serão protegidos ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
 
Nota:  Esta ficha de inscrição deverá ser enviada para o email residuos@cm-silves.pt ou ser entregue em papel na   
          junta de freguesia ou diretamente na Câmara Municipal de Silves 
 

  Assinatura do Requerente_____________________________________________ Data  _ __/_ __/_____      
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