
  

FICHA DE REGISTO PARA PONTOS DE ENTREGA 

SOS CAGARRO 2021 

(Esta ficha deverá estar disponível nos pontos de entrega1 e preenchida por particulares que façam entrega de cagarros.) 

Ilha:_______________________________________ 

Ponto de entrega:____________________________ 

Vigilante da Natureza Responsável2:_______________________ 

Data da recolha dos cagarros:_____-_____-_____ 

Código da ficha3: __________/__________/___-___/________________.PE 
        Ilha                 Concelho       (dia-mês)          Ponto de entrega 

 

 

 

Esta ficha de registo deverá ser guardada e remetida por email (cagarro@azores.gov.pt) para a Direção Regional dos Assuntos do Mar. 
Para mais informações, por favor, contacte para: cagarro@azores.gov.pt ou o 800 292 800. 
1 Pontos de Entrega: Bombeiros; SEPNA; PSP; GNR; Postos de abastecimento de combustível, aderentes à campanha; Centros de Reabilitação de Aves (Corvo, Pico, São Miguel); Hotel do Cagarro (Corvo, Faial); 
Serviços de Ambiente de Ilha (durante o horário de expediente). 
2 O Vigilante da Natureza responsável pela recolha dos cagarros no ponto de entrega, deverá identificar-se no campo indicado. 
3 Exemplo para código de ficha: São Miguel/Lagoa/20-10-18/Bombeiros.PE 
4 O código do cagarro deverá ser escrito também na caixa correspondente, onde o cagarro foi colocado e deverá vir acompanhado do código da ficha de salvamento correspondente. 
5O responsável no ponto de entrega que receba um cagarro, deverá colocar o seu nome no campo indicado. 
 

 

FICHA A 

CÓDIGO DO 
CAGARRO4 

NOME RESPONSÁVEL PELO SALVAMENTO/ 
CONTACTO 

(Primeiro e último nome; telefone) 

DATA DE 
SALVAMENTO 

(dia/mês/ano) 

 LOCAL EXATO DE SALVAMENTO 

‘GPS’ (prioritário) ou ‘Morada completa (Rua, 
Avenida, etc) & Freguesia’  

ESTADO 

Vivo (V); Morto (M); Ferido (F) 

RESPONSÁVEL PELA RECOLHA NO PONTO 
DE ENTREGA5 

(Nome do responsável) 
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