FICHA DE INSCRIÇÃO – 2019
Dados da Junta de Freguesia
Freguesia:___________________________________________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________________________
Código postal: ____________ - ______ Concelho:_________________________ Ilha: ______________________
Telefone:___________________Fax:___________________Email:___________________________________________
Dados do coordenador/responsável pelo programa
Nome: ________________________________________________________________________________________________
Telefone:___________________Telemóvel:___________________Email:___________________________________
Projeto “A Minha Ribeira”
Pretende aderir ao projeto “A Minha Ribeira”: SIM

NÃO

(se sim, preencha o anexo)

Projeto “Costa Limpa”
Pretende aderir ao projeto “Costa Limpa”: SIM

NÃO

(se sim, preencha o anexo)

Data e assinatura
Data: ______ /_____ / _____ Assinatura: _______________________________________________________________
Inscrições

até

dia

15

de

MARÇO

de

2019,

por

correio

eletrónico:

eco_freguesia@azores.gov.pt ou por fax: 292 240 901 (o original deve ser entregue no
Serviço de Ambiente ou enviado por correio)

ANEXO
PROJETO “A MINHA RIBEIRA”
Dados da Junta de Freguesia
Freguesia: _________________________ Concelho:________________________Ilha:_________________________
Dados do coordenador/responsável pelo projeto
Nome: ________________________________________________________________________________________________
Telefone: ___________________ Telemóvel : ___________________ E-mail: _______________________________
Troços a integrar no projeto “A Minha Ribeira”
#1Ribeira:_______________________________________________Lugar:_____________________________________
Coordenadas do troço: Início:________________________________Fim:_________________________________
Tipo de intervenção:___________________________________________Extensão:________________(metros)
#2Ribeira:_______________________________________________Lugar:_____________________________________
Coordenadas do troço : Início: ________________________________ Fim:______________________________
Tipo de intervenção: _________________________________________ Extensão: _______________(metros)
#3Ribeira:______________________________________________Lugar:______________________________________
Coordenadas do troço Início:_________________________________Fim:_________________________________
Tipo de intervenção: ________________________________________ Extensão: ________________ (metros)
NOTA: Cada troço corresponde, no mínimo, a 250 metros de linha de água e a sua identificação
deve ser complementada com a delimitação em ortofotomapa e fotografias do local.
Data e assinatura
Data:______/______/_________ Assinatura:___________________________________________________________

ANEXO
PROJETO “COSTA LIMPA”
Dados da Junta de Freguesia
Freguesia: _________________________ Concelho: ___________________________ Ilha: ____________________
Dados do coordenador/responsável pelo projeto
Nome: ________________________________________________________________________________________________
Telefone: ___________________ Telemóvel : _______________Email:_____________________________________
Troços a integrar no projeto “Costa Limpa”
# 1 Troço: _________________________________________________ Lugar: _________________________________
Coordenadas do troço : Início: _____________________________ Fim: _________________________________
Tipo de intervenção: _________________________________________Extensão: ________________ (metros)
# 2 Troço: ______________________________________________ Lugar: ____________________________________
Coordenadas do troço : Início: ____________________________ Fim: _________________________________
Tipo de intervenção: _________________________________________Extensão: ________________ (metros)
# 3 Troço: _____________________________________________Lugar: _____________________________________
Coordenadas do troço : Início: _____________________________Fim: _________________________________
Tipo de intervenção: ________________________________________ Extensão: ________________ (metros)

NOTA: Cada troço corresponde, no mínimo, a 1.000 metros de costa e a sua identificação deve
ser complementada com a delimitação em ortofotomapa e fotografias do local.
Data e assinatura
Data: ____/____/____ Assinatura:_____________________________________________________

