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O que é a compostagem 
doméstica

“A compostagem é um processo 100% 
natural. Os restos de vegetais e as 
plantas ganham uma vida nova e 
transformam-se em composto para 
fertilizar a terra.



 Desviar os resíduos orgânicos  do aterro

 Produzir um adubo GRÁTIS

 Obter um produto natural

Vantagens



Como vai funcionar o projeto 
em Alenquer

 Oferta de compostores (para  
famílias)

 Oferta de ações de 
formação (Obrigatório assistir a uma 
ação para receber um compostor)

 Ações em sala com 
projetor (pode ser no espaço da Junta de 
Freguesia ou do Muncípio, ou no espaço de 
uma escola, etc.)

Compostor que será oferecido



Como vai funcionar o projeto 
em Alenquer

 Formação ao fim do dia ou aos sábados de 
manhã

 Formação dura cerca de hora e meia.

 A família deve residir numa moradia com jardim ou 
quintal ou ter horta



Como implementar

1º Selecionar datas, locais 
e horas para as formações –
informar a Valorsul para reservar no 
calendário da formadora

2º Comunicar o projeto e 
as datas para angariar 
famílias interessadas– a 
Valorsul fornece anúncio de 
imprensa, cartaz e folheto com ficha 
de inscrição.

cartaz



Como implementar

3º Solicitar aos 
interessados que 
preencham a ficha de 
inscrição

Ficha de inscrição

4º Alguns dias 
antes da formação
– informar a Valorsul se há número suficiente de inscritos: > 15 
- Transportar os compostores para o local da formação. 



Como implementar

5º No momento da 
entrega do compostor. A 
declaração é assinada e 
o compostor entregue.

Ficha de inscrição

6º A formadora recolhe 
as declarações. 
Muito importantes porque fazem prova 
perante o PO SEUR. 



Obrigada!Obrigada!


