Com o objetivo de quantificar o desvio de resíduos de aterro

Valorlis avalia Compostagem Doméstica
A Valorlis tem implementado, desde 2007, nos seis concelhos da sua área de intervenção, um
projeto de Compostagem Doméstica, atualmente com 8.846 compostores distribuídos.
Este projeto dinamizado em colaboração com várias Juntas de Freguesia dos seis municípios,
pretende para além de desviar e valorizar matéria orgânica, sensibilizar a população para a
problemática da gestão de resíduos urbanos.
De modo a avaliar o projeto de Compostagem Doméstica da Valorlis e quantificar os resíduos
urbanos biodegradáveis que estão a ser desviados do aterro, a Valorlis estabeleceu uma parceria
com o Instituto Politécnico de Leiria para a realização de um estudo, onde será avaliado o projeto
de compostagem doméstica e também avaliado o impacto sociológico do projeto na alteração de
comportamentos.
No âmbito desta parceria é solicitada a participação dos munícipes que aderiram à compostagem
doméstica, através de contacto telefónico ou do preenchimento de um questionário online,
disponível em http://j.mp/Compostagem_Domestica.
Além de responderem ao questionário, poder-lhes-á ser pedida uma colaboração mais ativa,
relacionada com a utilização habitual do compostor, que inclui a visita de um técnico para informar
sobre o procedimento a adotar na quantificação dos resíduos colocados no compostor.
Estas visitas decorrerão até ao final do mês de Fevereiro de 2016, e pretendem acompanhar os
munícipes no processo de compostagem doméstica, que assim poderão contar com o apoio
presencial dos técnicos de compostagem.
O Projeto de Compostagem Doméstica lançado em 2007 pela Valorlis, marcou uma nova e
significativa etapa no esforço pela redução de resíduos depositados em aterro, através da utilização
de 8.846 compostores, que foram distribuídos gratuitamente nas ações de sensibilização realizadas.
A Compostagem Doméstica é um processo ambientalmente sustentável, que promove a reciclagem
de resíduos orgânicos, e que permite produzir um adubo natural para ser utilizado em jardins,
quintais e hortas.
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«A adesão tem sido fantástica, e queremos continuar a manter-nos atentos e disponíveis para que a
compostagem doméstica continue a ser um enorme sucesso», refere Nuno Heitor, Diretor Geral
da Valorlis.
Ficamos à disposição para quaisquer informações adicionais.
Valorlis:
Tel. 244 575 540 ;
valorlis@valorlis.pt
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