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Reguengos de Monsaraz já tem 
dois Compostores comunitários! 
No âmbito da missão Cascas Solidárias, projeto desenvolvido pela Gesamb em parceria 

com o Município de Reguengos de Monsaraz e outros 11 município do Distrito de Évora, 

foram instalados 2 compostores comunitários em Reguengos de Monsaraz, no Campo 

25 de Abril, junto à Praça de Touros e outro na Rua do Ultramar, junto ao estacionamen-

to em frente do Centro de saúde. 
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Primeira razão 
- A Razão Ecológica e Ambiental
 

Este projeto piloto pretende incentivar as popula-

ções locais e organizações a adotarem hábitos de 

reciclagem do lixo orgânico que produzem. 

Ao reciclar as sobras de frutas e legumes através 

da compostagem, está a reduzir a quantidade de 

lixo produzido e com isso, a diminuir os custos no 

seu tratamento. 
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Segunda razão 
- A Razão Solidária
 

Ao aderir à compostagem, seja ela doméstica ou 

comunitária, estará a financiar instituições locais 

de apoio a crianças e adultos com deficiência. 

Tudo simplesmente por reciclar os seus restos de 

fruta e legumes. 

O processo é simples: 

à quantidade de resíduos orgânicos que os cida-

dãos vão passar a separar e a depositar nos equi-

pamentos domésticos e comunitários distribuí-

dos e instalados será atribuído um valor. 

Esse valor vai ser convertido em apoio monetário 

às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social (IPSS) com presença local e/ou regional. 
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Perfeito! 
Como funciona?
 

Tudo passa pela reciclagem das cascas das frutas, 

legumes, talos, folhas (excluindo proteína animal e 

óleos alimentares). 

Pode colocar por exemplo: 

Ÿ Restos de frutas e vegetais crus 

Ÿ Ervas, flores e folhas (frescas ou secas, sem 

sementes) 

Ÿ Saquetas de chá 

Ÿ Cascas de ovo esmagadas 

Ÿ Borras e filtros de café 

Ÿ Pedaços e migalhas de pão 

Ÿ Cascas de frutos secos (não rígidas) 
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Quero aderir! 
Como posso fazê-lo?
 

Existem 2 formas de participar. 

Caso tenha quintal ou jardim, pode requisitar um 
pequeno compostor de forma totalmente gratui-
ta. 

Se não tiver quintal/jardim, pode utilizar os com-
postores comunitários, requisitando um balde 
para reciclar os resíduos orgânicos em sua casa. 

Neste momento, esta vertente apenas está dispo-
nível para as zonas de maior proximidade aos com-
postores comunitários. 

Verifique a sua caixa de correio, caso a sua zona 
esteja abrangida receberá toda a informação que 
necessita. 
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Estou fora da zona abrangida. 
Não posso solicitar o balde de depósito?
 

Nesta fase inicial, sendo um projeto piloto, por 
enquanto apenas está disponível para as zonas de 
maior proximidade aos compostores comunitári-
os. 

Não significa no entanto que não se possa inscre-
ver. Inscreva-se, pois a sua inscrição permitirá que 
numa segunda fase do projeto seja alargada a 
outras zonas onde seja demonstrado o interesse 
em aderir. 
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Vou inscrever-me! 
Onde e como o faço?
 

Peça o seu compostor doméstico através dos 

seguintes contactos: 

www.re-planta.pt 

Email: replanta.info@gmail.com ou ao 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Telefone: 266 508 040 

Email: ambiente@cm-reguengos-monsaraz.pt 

mailto:ambiente@cm-reguengos-monsaraz.pt
mailto:replanta.info@gmail.com
https://re-planta.pt/
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Divulgue.
	
Tão importante como participar, é dar a conhecer esta iniciativa.
	

cofinanciado por: Uma iniciativa: No âmbito Em parceria: 




