
 

 

 

Silves a Compostar da Serra ao Mar 
COMPOSTAGEM  

Câmara Municipal de Silves 
 

REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 

Preâmbulo 
 

O projeto “Silves a Compostar da Serra ao Mar” surge com a oportunidade do Município de 

Silves se candidatar ao Aviso 11-2019-29 do Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). Este aviso provém da necessidade de 

complementar investimentos que permitam a Portugal melhorar os níveis de reciclagem e de 

outras formas de valorização de resíduos urbanos, reduzindo a quantidade de resíduos urbanos 

biodegradáveis transportados para tratamento. 

Entre outros, o Aviso permitiu investimentos em compostagem comunitária e doméstica, que 

contribuam favoravelmente para atingir as metas definidas de preparação para reutilização e 

reciclagem.  

De salientar que como resultado do “Estudo prévio sobre a implementação da recolha seletiva 

em Portugal Continental incidindo em especial sobre o fluxo dos biorresíduos”, relativo à 

implementação da recolha seletiva em Portugal Continental, realizado pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, estabelece que no concelho de Silves, apenas foram elegíveis para 

compostagem, as Freguesias de São Marcos da Serra e São Bartolomeu de Messines. 

Contudo, sem prejuízo desta condicionante, o município de Silves tem intenção de estender o 

projeto às restantes freguesias do concelho.  

1. Objetivo  

O projeto de compostagem doméstica tem como objetivo reduzir a quantidade de resíduos 

urbanos biodegradáveis transportados para tratamento. Assim, a Câmara Municipal 

proporciona aos munícipes que adiram a este projeto a possibilidade melhorar a qualidade de 

vida e sustentabilidade do concelho. 

2. Público-alvo 

Podem ser beneficiários todos os cidadãos com residência permanente no concelho de Silves, 

que habitem perto de compostores comunitários, ou em moradia com jardim, prédio com 

logradouro, ou em qualquer lugar onde haja espaço para colocar um compostor doméstico, 

ocupando cerca de um metro cúbico.  



 

 

3. Entrega do kit de Compostagem Doméstica 

Será entregue um “Kit de Compostagem” a cada participante, constituído por:  

• 1 Compostor;  

• 1 Guia de Compostagem;  

• 1 Balde para colocar resíduos de cozinha (cascas, fruta podre, borras de café; 

papel sujo de cozinha; restos de comida,…etc.) 

4. Entrega do kit de Compostagem Comunitária 

Será entregue um “Kit de Compostagem” a cada participante, constituído por:  

• 1 Guia de Compostagem;  

• 1 Balde para colocar resíduos de cozinha (cascas, fruta podre, borras de café; 

papel sujo de cozinha; restos de comida,…etc.) 

5. Ao munícipe aderente à Compostagem Doméstica compete  

• Assumir o compromisso de utilização correta do compostor pelo período de um ano, 

sendo automaticamente renovado por períodos idênticos, após avaliação, mediante 

preenchimento de ficha de inscrição. 

• Frequentar a ação de formação sobre compostagem;  

• Manter o processo de compostagem de acordo com as indicações técnicas fornecidas 

na ação de formação e durante o acompanhamento técnico;  

• Zelar pelo bom estado de conservação do compostor;  

• Permitir o acesso dos técnicos da autarquia, ou outros devidamente credenciados pela 

Câmara Municipal, sempre que estes se desloquem à habitação, mediante marcação 

prévia, estando os mesmos devidamente identificados; 

O não cumprimento das alíneas acima, poderá implicar a perda dos materiais fornecidos e 

que estes sejam retirados ao munícipe.  

6. Ao munícipe aderente à Compostagem Comunitária compete  

• Assumir o compromisso de utilização correta do compostor pelo período de um ano, 

sendo automaticamente renovado por períodos idênticos, após avaliação, mediante 

preenchimento de ficha de inscrição.  

• Frequentar a ação de formação sobre compostagem;  

• Manter o processo de compostagem de acordo com as indicações técnicas fornecidas 

na ação de formação e durante o acompanhamento técnico;  

• Zelar pelo bom estado de conservação do compostor;  



 

 

O não cumprimento das alíneas acima, poderá implicar a perda dos materiais fornecidos e 

que estes sejam retirados ao munícipe.  

7. À autarquia compete  

• Disponibilizar aos munícipes um compostor doméstico, um balde pequeno e um Manual 

prático para a Compostagem;  

• Prestar todo o apoio técnico necessário para o bom desenvolvimento processo de 

compostagem;  

• Garantir, com os meios disponíveis, os esclarecimentos adequados para utilização do 

compostor e do composto resultante, podendo ser contactada através do número de 

telefone 282 440 800. 

8. Inscrição  

A inscrição é efetuada mediante entrega de ficha de inscrição devidamente preenchida e 

assinada, ou através de ficha de inscrição preenchida e enviada para o email residuos@cm-

silves.pt, entregue no balcão único da Câmara Municipal de Silves ou na junta de freguesia. 

As inscrições são consideradas por ordem cronológica de chegada até completarem os 

equipamentos disponíveis e são validadas após confirmação presencial, por telefone ou email. 

9. Prazo de inscrição e entrega dos compostores  

Os munícipes que queiram participar no projeto devem inscrever-se. A entrega dos materiais é 

feita após marcação, em local a designar pela Câmara Municipal, ou em ação de formação a 

realiza-se em datas a definir, preferencialmente em período não laboral 

10. Considerações Gerais  

• Os compostores e baldes entregues são propriedade da Autarquia sendo cedidos aos 

munícipes pelo período de duração do projeto e possíveis renovações;  

• A autarquia reserva-se ao direito de recolher o compostor, sempre que verificar que 

este não é utilizado para o fim a que se destina ou que o detentor não zela pelo seu 

bom estado de conservação;  

• O munícipe pode a qualquer momento solicitar a retirada do compostor, caso não 

queria continuar a participar no projeto;  

• A participação neste projeto implica a aceitação do presente regulamento.  

11.  Prémio  

Anualmente e caso se verifique a correta utilização do compostor, será atribuído um  

prémio de incentivo à continuidade do projeto (prémio a definir). 


	1. Objetivo
	2. Público-alvo
	3. Entrega do kit de Compostagem Doméstica
	4. Entrega do kit de Compostagem Comunitária
	5. Ao munícipe aderente à Compostagem Doméstica compete
	6. Ao munícipe aderente à Compostagem Comunitária compete
	7. À autarquia compete
	8. Inscrição
	9. Prazo de inscrição e entrega dos compostores
	10. Considerações Gerais
	11.  Prémio

