Oficinas Re-Planta! - o poder biológico que vai mudar a sua vida. Reassuma o poder, redescubra o sabor,
reencontre o prazer de cultivar, colher e confecionar os seus próprios alimentos! Sob o lema "Reaprende,
Recomeça e Redescobre a tua Horta" as oficinas Re-Planta! são a oportunidade de todo e qualquer cidadão mesmo daqueles que apenas têm espaço para um pequeno vaso - de descobrir o poder das hortas biológicas e
da compostagem!
Crie a sua própria horta e descubra o poder do biológico. Nas oficinas Re-Planta! irá apreender tudo o que é
necessário para começar a sua própria horta biológica, ou mini-horta se for caso disso, de forma simples, fácil e
muito prática. Conheça os segredos das flores comestíveis, redescubra o sabor de frutas e legumes, domine o
poder da compostagem e candidate-se a receber um kit-Replanta com um compostor para seu uso pessoal, de
modo a tornar tudo mais simples.
Se nunca participou, é agora o momento. Reserve já o seu lugar pois as inscrições são limitadas.

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

Instituição (Nome):

Nome*
Idade

Telemóvel

Email*
Concelho*

Freguesia*

* 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
A sua habitação/a sua instituição possui jardim?

Sim

Não

Se respondeu SIM na questão anterior, estaria interessado(a) em receber um
compostor

Sim

Não

Cultiva alimentos na sua habitação/ instituição

Sim

Não

Já frequentou alguma formação sobre compostagem

Sim

Não

2. Identifique o seu concelho e escolha o dia em que se pretende inscrever.
Apenas pode escolher uma opção, assinalando com um X no quadrado indicado
CONCELHO

X

DATA E INFORMAÇÕES

Alandroal

11 abril de 2019 | 18h-20h30| Fórum Cultural Transfronteiriço

Arraiolos

15 de abril | 18h às 20h30 | Biblioteca Municipal

Borba
Estremoz

13 de abril | 10h00 às 12h30 | Cineteatro
13 de abril | 16h30 às 19h | Casa de Estremoz
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Évora
Montemor-oNovo
Mora

6 de abril | 10h00 às 12h30 | CIMAC (Rua 24 de Julho nº 1)
18 de abril | 18h às 20h30 | Biblioteca Municipal Almeida Faria (Auditório)
16 de abril | 18h às 20h30 | Parque de Feiras e Exposições (Auditório)

Mourão

9 de abril | 18h às 20h30 | Galeria Municipal

Redondo

6 de abril | 16h30 às 19h | CAME (Rua. Eng.º Duarte Pacheco nº 10)

Reguengos-deMonsaraz

8 de abril | 18h às 20h30 | Biblioteca Municipal (Auditório)

Vendas Novas

17 de abril | 18h às 20h30 | Fórum Cultural “A Praça”

Vila Viçosa

12 de abril | 18h às 20h30 | Cineteatro

3. Diga-nos como tomou conhecimento desta iniciativa
Facebook

Amigo(a) ou familiar

Junta de Freguesia

Internet

Câmara Municipal

Escola

Outro, qual?

4. Condições gerais


Após preenchimento total da ficha, p.f. enviar para: replanta.info@gmail.com. Em alternativa pode entregar a
sua ficha na Junta de Freguesia ou Câmara Municipal, solicitando que nos seja reencaminhada. 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 e com identificação expressa de um
dia/local escolhido para a oficina.



A inscrição só é válida depois de confirmada, por nós, por email ou por telefone, atendendo-se à ordem de
chegada.



Caso uma semana antes da data da realização da ação não tenha recebido indicações pedimos que nos
contacte.



Se por algum motivo não puder estar presente pedimos que nos informe pelos contactos em rodapé.



O número de inscrições é limitado. Caso não se realizem inscrições mínimas poderá não se realizar a oficina
sendo nesse caso todos os participantes informados.

5. Confidencialidade e proteção de dados *
Os dados que fornece ao projeto Re-Planta! serão analisados e utilizados pela equipa de gestão do projeto
(maismomentos Lda) em nome da Gesamb (entidade promotora) apenas para efeitos de contacto consigo sobre esta
iniciativa ou outras relacionadas com o Re-Planta!. Os dados pessoais fornecidos 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 antes da realização da oficina consideramos que
desiste da sua inscrição. Para qualquer dúvida relacionada com esta informação deverá entrar em contacto pelo
email geral@maismomentos.com.
Tomei conhecimento e aceito as condições.
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