
Projeto cofinanciado pelo POSEUR

Um Compostor eu vou adotar 
para do meio ambiente cuidar.

ADOTA UM
COMPOSTOR!
ADOTA UM
COMPOSTOR!



Sabias que a Ecolezíria, em 
parceria com os municípios 
de Almeirim, Alpiarça, 
Benavente, Cartaxo, 
Coruche e Salvaterra de 
Magos, tem uma campanha 
sobre a compostagem 
doméstica?

É um processo 
de transformação dos 
resíduos orgânicos que 
produzimos em casa em 
fertilizante natural e adubo.

Então e o que é 
a compostagem?

E tu sabes o que 
é um compostor?

E mais?É uma caixa onde 
colocamos os resíduos que 
produzimos em casa, tais 
como os restos de fruta, as 
cascas das batatas e dos 
legumes, a casca dos ovos, 
o pão que já está duro, bem 
como as folhas secas que 
caem nos nossos jardins.

O compostor transforma quase tudo. 
Só temos de ir colocando alternadamente 
resíduos verdes e castanhos. 
No final obtemos fertilizante natural! 
É grátis e uma ótima ideia para ajudar 
a preservar o meio ambiente!



PEDE AOS TEUS PAIS 
para se inscreverem!
Podem fazê-lo em www.ecoleziria.pt ou junto 
da Câmara Municipal ou Junta de Freguesia.

Quem o fizer irá receber um Compostor com 310 L 
de capacidade* e um Guia de Compostagem.

Os participantes devem assumir o compromisso de zelar 
pelo equipamento que lhes for entregue, comprometendo-se 
a utilizá-lo corretamente. 

A ECOLEZÍRIA, com o apoio dos Municípios e Juntas de 
Freguesia, agradece a vossa participação!

*Limitado ao stock existente

pEDE AOS TEUS PAIS 

PODEs COLOCAR
RESÍDUOS CASTANHOS 
(ricos em carbono)

PODES COLOCAR
RESÍDUOS VERDES 
(ricos em azoto)

NÃO PODES 
COLOCAR

podeS
não podeS
   O que podeS e o que
não podeS colocar:

Folhas secas 
Restos de relva 
cortada seca 
Palha/feno
Resíduos de cortes 
e podas, 
Aparas de madeira 
e serradura 
Cascas de batata e 
restos de frutos secos
Pequenos ramos
Agulhas pinheiro

Restos de vegetais,
frutas e hortaliças
Folhas verdes
Ervas daninhas,
Borras de café 
e filtros,
Cascas de ovo 
esmagadas
Flores/plantas 
sem doença 
nem pesticidas
Pão

Cápsulas de café
Restos de carnes/ 
peixe incluindo 
espinhas e ossos
Comida cozinhada, 
óleos e gorduras
Produtos láteos
Cinzas/cigarros
Plantas tratadas com 
produtos químicos
Plantas doentes
Dejetos de animais, 
fraldas descartáveis
Resíduos não orgânicos
(ex. plástico, vidro, metal, 
pilhas, têxteis) 



Para o esclarecimento de dúvidas,
a ECOLEZÍRIA encontra-se disponível 
de 2ª a 6ª feiras das 9h às 18h através 
de contacto telefónico ou e-mail.
Número Verde (sem custos):  800 210 045
e-mail: ecoleziria@ecoleziria.pt

www.ecolezíria.pt

Projeto cofinanciado pelo POSEUR

restos de 
alimentos

alimentos

composto
orgânico

fertilização

pilha de
compostagem

minhocário

Vais adorar ter-me 
em tua casa!

CICLO DA MATÉRIA 
ORGÂNICA

CICLO DA MATÉRIA 
ORGÂNICA


