
A COMPOSTAR 
PARA OS RESÍDUOS

TRANSFORMAR

CICLO DA MATÉRIA
  ORGÂNICA

Produção de adubo orgânico sem 
custo;

Aumento de nutrientes para o 
solo reduzindo o uso de 
fertilizantes químicos; 

Redução de resíduos urbanos 
enviados para tratamento e/ou 
aterro.
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Para o esclarecimento de dúvidas,
a ECOLEZÍRIA encontra-se disponível de 2ª a 6ª feira 

das 9h às 18h através de contacto telefónico ou e-mail.
Número Verde (sem custos):  800 210 045

e-mail: ecoleziria@ecoleziria.pt
 www.ecoleziria.pt

CICLO DA MATÉRIA
  ORGÂNICA

Vantagens
 da Compostagem
Vantagens
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COMPOSTAGEM
COMUNITÁRIA

COMPOSTAGEM
COMUNITÁRIA

Projeto cofinanciado pelo POSEUR

restos de alimentos
E SOBRANTES
FLORESTAIS

composto
orgânicofertilização

Saiba como ser uma 
família aderente para 
receber um balde de 
30 Litros e separar 

os seus Biorresíduos



PODE COLOCAR
RESÍDUOS CASTANHOS (ricos em carbono)
• 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

PODE COLOCAR
RESÍDUOS VERDES (ricos em azoto)
• 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

NÃO PODE COLOCAR
• 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) 

ADIRA À
COMPOSTAGEM 
COMUNITÁRIA

A Ecolezíria, em parceria com as freguesias de Benfica 
do Ribatejo, Glória do Ribatejo, Muge, Pontével e 
Alpiarça, lança o projeto da “Compostagem 
Comunitária”.
Queremos incentivar a comunidade a transformar 
resíduos orgânicos, bem como os resultantes das 
limpezas de jardins e arvoredos, em fertilizante natural.

ESTE PROJETO DEstina-sE A
QUALQUER RESIDENTE NUMA 

DAS CINCO FREGUESIAS 
ADERENTES QUE QUEIRA 

PARTICIPAR NA COMPOSTAGEM 
COMUNITÁRIA

COMO ADERIR? 
Contacte a sua Junta de Freguesia para 
receber um contentor de 30 litros* e um 
conjunto de sacos biodegradáveis para ir 
depositando os resíduos produzidos e 
que se destinam ao Centro de Composta-
gem Comunitária.
Com o seu contributo vamos produzir 
gratuitamente adubo orgânico aumentando 
a absorção de nutrientes pelo solo e 
reduzindo o uso de fertilizantes químicos.
Contribua para a redução de resíduos 
biodegradáveis enviados para tratamento e 
para o aumento da qualidade de vida e do 
meio ambiente da nossa região.

O QUE É A COMPOSTAGEM?
A compostagem é uma técnica simples de valori-
zação de resíduos biodegradáveis que, pela 
atuação de microrganismos e condições 
favoráveis de temperatura e humidade, transforma 
os resíduos num produto orgânico rico em nutrientes, 
denominado composto, óptimo para utilizar como 
fertilizante natural.
A aplicação desta técnica permite reduzir signifi-

cativamente o envio de resíduos orgânicos 
para tratamento permitindo simultaneamente a 

reciclagem de resíduos devolvendo à terra o 
composto naturalmente produzido.

Como iniciar 
a compostagem em casa?

Coloque o saco dentro do contentor e vá 
depositando os restos da preparação de alimentos. 
Periódicamente deverá pegar no saco biodegradável 
cheio e depositá-lo no centro de compostagem 
comunitária da sua Freguesia.      

Recordamos que ao participar o Munícipe 
deve assumir o compromisso de zelar pelo 
equipamento que lhe fôr entregue compro-
metendo-se a utilizá-lo corretamente.

A ECOLEZÍRIA, com o apoio da Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal, agradece a 
sua Participação.

*Limitado ao stock existente. 
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