
Ficha 
de inscrição

Nome

Jardim

Horta

Terreno com árvores

Terreno sem cultivo

Outro

Tipo de habitação (moradia/vivenda) com:

Data de nascimentoProfissão

Morada

Localidade Código postal

Telefone Correio eletrónico

Número de pessoas do agregado familiar

Como pensa utilizar o composto orgânico que produzir?

HorticulturaJardinagem

Ações de formação (preferência)

Sessão online Sessão presencial

Ações de formação:  
Meses previstos para a sua realização (preferência)

Outubro Novembro Dezembro

Data Assinatura

Li e concordo com as condições anteriormente apresentadas

Sim Não

Compostar outra forma de reciclar é o mote do projeto 
de compostagem doméstica que a Câmara Municipal de 
Loures está a desenvolver, em parceria com a Valorsul.

A compostagem doméstica é um processo 100% natural. 
Os vegetais, as folhas do jardim e as plantas secas ganham 
uma vida nova e transformam-se em composto para 
fertilizar a terra.

Contribua para uma outra forma de reciclagem.

Se a sua casa tem jardim, horta, terreno com árvores, 
terreno sem cultivo,
INSCREVA-SE!

Assista a uma ação de formação e receba um compostor e 
um kit-oferta (uma pá e 20 mudas para plantação).

Inscrições preferencialmente online em:

> www.cm-loures.pt

> Ou entregar ficha de inscrição em papel nos seguintes 
locais:

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

Para ter acesso ao compostor e ao kit-oferta 
terá, obrigatoriamente, de frequentar uma ação 
de formação sobre a temática da compostagem 
doméstica, com a duração aproximada de 45 minutos. 

Esta iniciativa é dirigida a quem possua um espaço 
verde na sua habitação (jardim, horta, terreno com 
árvores, terreno sem cultivo), pelo que a presente 
inscrição passará por um processo de validação por 
parte da Câmara Municipal de Loures. 

O transporte do compostor ofertado (330 litros - 
800 x 1000 mm) deverá ser, preferencialmente, 
assegurado pelo formando, podendo o seu 
levantamento acontecer no dia da ação de formação, 
ou posteriormente em local a designar. 

As ações de formação terão lugar em local a designar, 
em horário pós-laboral e ao fim de semana, estando 
prevista a possibilidade das mesmas acontecerem 
online.

Ao inscrever-se nesta iniciativa, compromete-se a:

• Desenvolver o projeto de compostagem doméstica;

• Manter o equipamento em bom estado de 
conservação (compostor);

• Participar num processo de monitorização do 
projeto, fornecendo dados relativos ao mesmo 
(quantidade de resíduos utilizados na sua produção, 
quantidade de composto produzida, aplicação dada 
ao composto), caso sejam solicitados pela Câmara 
Municipal de Loures.

OUTRA FORMA DE RECICLAR
COMPOSTAR

Portaria do Parque Urbano de Santa 
Iria de Azóia

Portaria do Parque da Quinta dos Remédios 
(Bobadela)

Para mais informações poderá utilizar os contactos:
211 151 190 | desa@cm-loures.pt

Departamento de Ambiente (Portaria do edifício 
da Cooperativa Agrícola de Loures)

Autorizo

Autorizo que os meus dados pessoais sejam armazenados e 
tratados pela Valorsul e CM Loures exclusivamente para efeitos 
de avaliação do presente projeto, e autorizo ser contactado/a 
no âmbito do mesmo




