
Vamos pôr 
a Natureza 
a Circular!

O Município de São Brás de Alportel pretende incentivar os 

munícipes a transformar os 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, nomeadamente uma casa com 

espaço exterior, quintal ou jardim.

Compostagem Doméstica

São Brás de Alportel 

COMO ADERIR?
Dirija-se aos Serviços de Ambiente do Município e manifeste 

o interesse em participar, através desta ficha de inscrição. 

Receberá um compostor, que deverá acondicionar em zona 

exterior e 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 defesa da biodiversidade, para a 

redução de resíduos biodegradáveis enviados para 

tratamento e para o aumento da qualidade de vida e 

do meio ambiente da nossa região.

Atenção! Lembramos que ao participar, deve assumir o 

compromisso de zelar pelo equipamento que lhe for 

entregue, comprometendo-se a utilizá-lo corretamente.

CONTACTOS
Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos

Rua Gago Coutinho, n.º1 * 8150-151 - São Brás de Alportel

v 289 840 000 / 289 840 076 / 289 840 028

> compostagem@cm-sbras.pt 

? www.cm-sbras.pt

Município São Brás de Alportel

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE DE 

Da terra à terra!
Da terra à terra!
Da terra à terra!
Da terra à terra!
Da terra à terra!
Da terra à terra!

FICHA DE INSCRIÇÃO - COMPOSTAR - DA TERRA À TERRA

Declaro ter o espaço necessário para acomodar este equipamento 

(1metro quadrado ao ar livre)

Declaro que tive acesso e que concordo com as Normas de 

participação do projeto – COMPOSTAR - Da terra à terra

Declaro prestar o meu consentimento à Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, no âmbito deste projeto de compostagem 

doméstica, efetuar o tratamento dos meus dados pessoais acima 

indicados de forma clara, informada, explicita e livre, de acordo 

com o artigo 7.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 27.04.2016.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

A PREENCHER AQUANDO DA ENTREGA DO KIT DE COMPOSTAGEM 

Assinatura
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Nota: Esta ficha de inscrição deverá ser entregue nos serviços de 

Ambiente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel ou enviada 

para compostagem@cm-sbras.pt   

Assinatura do Requerente

Data

Confirmo que me foi entregue pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, no dia          /        /                , o Kit de Compostagem 

constituído por 1 compostor 320L  �/ 400L  �, 1 manual prático, 

1 forquilha e um termómetro de solo, relativo à inscrição no Projeto 

de Compostagem Doméstica “Da terra à terra”, e declaro que 

conheço e aceito os termos das Normas de participação neste projeto.

Município São Brás de Alportel

AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE DE 
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Compostagem Doméstica

VERDES / FRESCOSCASTANHOS / SECOS

A compostagem doméstica é um processo natural, 

simples e barato através do qual se 

transformam os resíduos biodegradáveis 

das nossas casas (cascas de fruta e de 

legumes, folhas de verduras e resíduos 

dos jardins e hortas) num adubo, rico 

em nutrientes, de que as plantas 

precisam, a que se chama composto, 

ótimo para usar no jardim ou na horta.

O COMPOSTOR é um recipiente que se utiliza para fazer a 

compostagem. As suas características permitem a colocação do 

material a compostar, a entrada de oxigénio e a 

fácil retirada do composto no final do processo. 

O que é preciso para se fazer a 

compostagem doméstica?
Basta ter um pequeno espaço exterior livre onde possa colocar 

os resíduos orgânicos diretamente em contacto com a terra 

seja numa pilha, num buraco ou num COMPOSTOR!

O que  e o que  colocar no compostor?PODE NÃO PODE

COMO FAZER COMPOSTAGEM DOMÉSTICA?

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 de pinheiro

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

PODE COLOCAR

NÃO PODE COLOCAR
> Cápsulas de café

> Restos de carnes/peixe 

incluindo espinhas e ossos

> Comida cozinhada, óleos e 

gorduras

> Produtos láteos

> Cinzas/cigarros

> Plantas doentes

> Plantas tratadas com 

produtos químicos

> Dejetos de animais, fraldas 

descartáveis

> Resíduos não orgânicos

(ex. plástico, vidro, metal, 

pilhas, têxteis)

COMECE POR ESCOLHER UM 

LOCAL PARA O COMPOSTOR 

no espaço exterior da sua habitação, 

quintal ou jardim. O compostor deve 

estar em contacto com a terra.

PREPARE A COMPOSTAGEM 

No fundo do compostor coloque uma 

camada de ramos ou de palha e 

adicione uma mão cheia de terra ou 

composto pronto.

FAÇA UMA BOA MISTURA 

Adicione uma camada de Verdes 

cortados em bocados pequenos e 

cubra com outra camada de 

Castanhos.

AREJE E REVOLVA

A pilha deve ser revolvida 1 vez por 

semana, de modo a arejar os materiais 

promovendo a uma rápida decomposição  

e evitando maus odores

HUMEDEÇA A MISTURA 

A água é fundamental para os 

microrganismos decompositores. 

O excesso ou falta de humidade 

condicionam a sua atividade. 

AGUARDE

O tempo de degradação da matéria 

orgânica depende de vários factores, 

mas em média o processo de 

compostagem demorará 2 a 3 meses.

COMPOSTO PRONTO A USAR 

O composto, depois de retirado deve 

maturar ao ar livre cerca de 2 semanas. 

Depois pode utilizá-lo na sua horta ou 

jardim.

FICHA DE INSCRIÇÃO - COMPOSTAR - DA TERRA À TERRA

Nome*

Morada*

N.º                                                   Lote/Andar

Código Postal*                                 Localidade*

NIF*

Contacto Telefónico

E-mail

DADOS PESSOAIS

Características da Habitação:

          Vivenda                          Casa geminada ou em banda                          Outra

          Tem jardim                     Tem horta ou quintal

DADOS DA HABITAÇÃO

Faz separação dos resíduos em sua casa?

          Papel/cartão

Óleos alimentares

Área aproximada de jardim/quintal/terreno (m²): 

Nº de Pessoas no Agregado familiar:

VidroPlástico/metal

Outros

Se não faz a separação dos resíduos, refira o porquê:
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