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Data e hora de entrada da
candidatura 

____ / _____ / 20___, ___:___ 

Recebida por (nome 
Completo): 

Assinatura e/ou carimbo de entrada

NOME EMPRESA 

CIF 

Telefone/s 

Nº Autorização de transporte 

Endereço

País 

E-mail

Site

Pessoa de contacto 

Centros e infraestructura: 

Nº de centros * 

Tipos de 
consumo 

Electricidade 

Nº de veículos 
Gás 

Gasóleo 

Tipo de vehículos JUNTAR ANEXO VEÍCULOS E 
MAQUINARIA INDICANDO TIPO E 
CARACTERÍSTICAS CABEÇAS 
TRATORAS, REBOQUES, PÁS 
ESCAVADORAS, PORTA-PALETES, 
ETC (FORMATO EXCEL OU WORD) 

GLC 

GLP 

Gasolina 

Nº trabajadores/as 

Outros (gases 
fluorados, 
anticongelantes, 
aceites, adblue, 
pneus)

JUNTAR 
LISTAGEM 

ANEXO

*Endereços doutros Centros de Trabalho (Armazéns, Garagens, Oficinas, Escritórios, etc.):

Endereço Localidade CP 

PEGADA DE CARBONO

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
E RECOLHA DE DADOS 
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Implementou algum outro sistema de gestão da Qualidade, Meio Ambiente ou Prevenção? 
Em caso afirmativo, indique quais e data de concessão

SIM/NÃO 

Norma 

Representante da organização que apresentou o formulário:

Cargo: 

Data: 

Carimbo e assinatura

De conformidade com o estabelecido nas normas do Regulamento Europeu de Proteção de Dados 2016/679, mediante a aceitação da Política de Privacidade da entidade 
através do formulário preenchido, o utilizador dá o seu consentimento informado, expresso, livre e inequívoco para que os dados pessoais fornecidos sejam incluídos em 
ficheiros titularidade do responsável. O responsável do tratamento garante aos interessados que, tal e como exige a legislação vigente, foram aplicadas ao tratamento dos 
dados facilitados as correspondentes medidas de segurança técnicas e organizativas, estabelecidas pela entidade depois de ter realizado a correspondente análise de 
riscos.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
E RECOLHA DE DADOS
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