
ADOTE UM
COMPOSTOR
Ajude-nos a criar bom ambiente

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA 



Receba um compostor na sua 
residência
A ECOLEZÍRIA, em parceria com os municípios de Almeirim, 
Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de 
Magos, lançam o projeto “Promoção da Compostagem na 
Ecolezíria“.

Pretendemos incentivar os munícipes a transformarem resíduos 
orgânicos produzidos em casa, bem como os resultantes das 
limpezas de jardins e quintais, em fertilizante natural.

Este projeto destina-se a qualquer 
munícipe que tenha interesse em fazer 

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA e reúna os 
requisitos de alojamento incluído na 

tipologia de moradia com espaço 
exterior, quintal ou jardim.

Como pode aderir? 
Basta dirigir-se ao seu Município e/ou Junta de Freguesia e 
manifestar o interesse em participar. Receberá um compostor de 
310 Litros de capacidade* que deverá acondicionar em zona 
exterior apropriada da sua habitação assente em terra no quintal, 
jardim ou horta.

Juntamente com o equipamento receberá um “Guia de 
Compostagem”.

Com a sua participação neste projeto estará a produzir adubo 
orgânico a custo zero para utilizar nas suas plantas, hortas e/ou 
jardins 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

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

A ECOLEZÍRIA, com o apoio dos 
Municípios e Juntas de Freguesia, 
agradece a sua Participação.

*Limitado ao stock existente



   O que pode e o que
não pode colocar:

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) 

pode
não pode



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

PARA QUE FAÇA PARTE
DO NOSSO ECOSSISTEMA!

Plante este papel semente.

Projeto cofinanciado pelo POSEUR

1
MOLHE

Molhe o papel.

2
PLANTE
Plante-o em
terra fértil.

3
HIDRATE

Regue todos os dias
e, após 20 dias, ele 

germinará

4
PRESERVE

Continue cuidando com 
muito carinho, água e uma 

boa exposição ao sol.


