Designação do projeto | Projeto-Piloto de Compostagem em Soure
Código do projeto | POSEUR-03-1911-FC-000068
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção | CENTRO (NUTS II) – Região de Coimbra (NUTS III)
Entidade beneficiária | Município de Soure

Data de aprovação | 13-07-2016
Data de início | 01-10-2016
Data de conclusão | 31-03-2019

Custo total elegível | €19.817,70
Apoio financeiro da União Europeia | FC - €16.845,05
Apoio financeiro público nacional/regional | N.A.

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
A presente operação pretendeu realizar um projeto-piloto de compostagem, com uma forte aposta na
sensibilização e dotação de conhecimentos e meios à comunidade de Soure, no sentido de fomentar a
compostagem doméstica. Considerando que o município de Soure é predominantemente rural, executar um
projeto-piloto para a compostagem revelou-se elementar, pois são produzidos vários resíduos verdes
provenientes das podas de árvores e jardins. Desta forma, o município selecionou as IPSS e as escolas, para
executar o projeto-piloto por produzirem resíduos verdes que podem valorizar para fazer compostagem.
A operação contempla a realização das seguintes principais ações:
- Aquisição de 13 compostores, de média dimensão, a distribuir a todas as IPSS do concelho e pelas duas
maiores escolas do concelho, uma vez que estas têm um grande peso na quantidade de RSU produzidos
do município;
- Monitorização da produção de RUB e cálculo do impacto na diminuição de RSU;
- Ações de sensibilização ambiental, com vista a promover iniciativas de redução da produção de resíduos
urbanos biodegradáveis (RUB), através da realização de várias ações, nomeadamente: um workshop de
divulgação;
- ações direcionadas à promoção da separação para melhor a qualidade dos resíduos reciclados e
consequentemente, à execução de um composto rico em matéria orgânica; sessões de acompanhamento
e monitorização do projeto-piloto junto das IPSS e das duas maiores escolas; elaboração de material
comunicacional que demonstre a correta utilização dos equipamentos e as vantagens económicas e
ambientais da ação, tais como flyers, brochuras e autocolantes, entre outros.

