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FICHA DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

WORKSHOPS

Nome:

A Câmara Municipal da Horta, no seu campo de intervenção social, 
promove projetos de âmbito comunitário, que visam o 
desenvolvimento sócio-comunitário e estimula as comunidades a 
desenvolverem projetos e criarem dinâmicas que valorizem os 
indivíduos e as coletividades, de modo a rentabilizar os recursos 
existentes. 

Neste contexto, o Projeto Novos Desafios, tem por principais 
objetivos  promover contextos de formação e o trabalho em rede.

Tendo subjacentes os conceitos base de cidadania ativa e de 
responsabilidade coletiva, este é um projeto da comunidade e para 
a comunidade.  

Data de Nascimento:      /   / Freguesia:

Telemóvel: Telefone:

Email:

Freguesias do Capelo e Castelo Branco   

CARTONAGEM 
(Nivel Básico) 

COSTURA 
(Nivel Básico) 

COSTURA 
(Nivel Avançado) 

LINGUA ESTRANGEIRA 
(Espanhol Nivel Básico) 

LINGUA ESTRANGEIRA 
(Inglês Nivel Avançado) 

CULINÁRIA

PEDREIRO 

PRÁTICAS DE AGRICULTURA 
BIOLÓGICA 

INFORMÁTICA 
(Nivel Básico) 

INFORMÁTICA 
(Nivel Avançado) 

LINGUA ESTRANGEIRA 
(Inglês Nivel Básico) 

SUPORTE BÁSICO DE VIDA

A DECORRER DE MARÇO A JUNHO 

Organizado por: Câmara Municipal da Horta em parceria 
com Entidades/Instituições locais



- Junta de Freguesia 
- Casa do Povo
- Serviço de Ação Social da CMH
   

INSCRIÇÕES
> ATÉ 15 DE FEVEREIRO

292 202 029

accaosocial@cmhorta.pt

Responsável
Município da Horta – Largo Duque d’Ávila e Bolama, Ap.48. 9900-997 Horta, Tel: 292 202 000,
Email: geral@cmhorta.pt

Finalidade
Os dados objeto de tratamento destinam-se somente para fins da inscrição e estatísticos.

Licitude
Consentimento

Destinatários
Somente partilhamos os seus Dados Pessoais com terceiros, com o seu consentimento expresso, 
no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de funções de interesse público.

Direitos do titular
Aceder, alterar ou retificar e apagar os dados assim como a limitar e se opor ao tratamento, retirar
 o consentimento e reclamar perante a autoridade de controlo.

Categorias de dados
Identificação, telefone e email.

Tempo de conservação
Durante o período necessário à finalidade última dos processos que sejam decorrentes do registo, 
sem prejuízo da conservação para fins de arquivo histórico.

Obrigação legal ou contratual
O tratamento dos dados pessoais neste âmbito não constitui nenhuma obrigação legal ou contratual.

Encarregado de Proteção de Dados
Pode exercer os seus direitos em matéria de Proteção de Dados através do contato do Encarregado 
de Proteção de Dados: protecao.dados@cmhorta.pt - Largo Duque d’Ávila e Bolama, Ap.48. 9900-997 Horta.

Informação adicional
Pode consultar informação adicional sobre Proteção de Dados em www.cmhorta.pt.

Origem dos dados
Conforme o Artigo n.o14 do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 2016/679, o titular será
informado da origem dos dados pessoais no caso de não serem recolhidos junto do mesmo.

Nome do Representante Assinatura

DATA     /     / Assinatura

Sim, presto consentimento para o tratamento dos dados pessoais para uso exclusivo deste fim, de acordo com o 
disposto no Regulamento (UE) n.º2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento 
Geral de Proteção de Dados), assim como os Termos de Consentimento e a Política de Privacidade da Câmara Municipal 
da Horta.recolhidos junto do mesmo.

// As formações estão sujeitas ao número de inscrições e são limitadas sendo admitidas por ordem de entrega

// Serão realizadas 12 sessões por formação, no horário das 18h30 às 20h00, em local a definir

// Para os workshops é da responsabilidade de cada formando/a levar o material necessário à prática do mesmo

Tomo conhecimento da informação supra referida


