
BOLETIM MENSAL Nº 75
FEVEREIRO DE 2020

RIBEIRA GRANDE
A Minha Compostagem nas Escolas



BOAS PRÁTICAS EM MUNICÍPIOS ECOXXI

Um município ECOXXI evidencia um conjunto de políticas, práticas e ações
conducentes ao desenvolvimento sustentável.
Esta avaliação anual realizada com recurso a um conjunto de 21 indicadores
e mais 65 subindicadores é coordenada pela Associação Bandeira Azul com
a participação de um conjunto de pessoas e entidades (mais de 40) que
constituem a Comissão Nacional.
Cada indicador pretende evidenciar diferentes vertentes da
sustentabilidade sendo valorizadas as áreas relativas à educação para o
desenvolvimento sustentável, gestão de recursos, ordenamento do
território e mobilidade, sociedade civil e emprego, turismo e agricultura
sustentável, entre outras.
O galardão ECOXXI visa reconhecer e comunicar os compromissos
assumidos pelos municípios no sentido da sustentabilidade, com especial
ênfase da promoção da educação e qualidade ambientais.
Em cada mês tem vindo a ser publicados exemplos que se pretendem
inspiradores por constituírem estratégias de sucesso na implementação da
sustentabilidade.
Nesta edição de fevereiro destaca-se o trabalho desenvolvido pelo
município de Ribeira Grande no âmbito do projeto “A minha compostagem
nas escolas”.

Margarida Gomes
Coordenadora Nacional ECOXXI

www.abae.pt/ECOXXI

http://www.abae.pt/ECOXXI
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IMPLEMENTAÇÃO DO  PROGRAMA BANDEIRA AZUL

INDICADOR 2
Descrição:
Este indicador visa reconhecer o 
trabalho desenvolvido anualmente 
pelas escolas que possuem um 
programa de educação ambiental 
coerente e em conformidade com a 
metodologia e critérios previstos nos 
Programas da FEE: Eco-Escolas e 
Jovens Repórteres para o Ambiente. 
Visa ainda reconhecer o esforço do 
município em apoiar as suas escolas 
na implementação do Programa Eco-
Escolas.

Sub-Indicadores:

A – Eco-Escolas (EE)

B – Jovens Repórteres para o 
Ambiente (JRA)

PROGRAMAS DA FEE

Indicador universal, ou seja, aplicado 

a todos os municípios.



RIBEIRA GRANDE

O MUNICÍPIO 
Limitado a leste pelo 
município de Nordeste, a 
sul pelos de Povoação, Vila 
Franca do Campo e Lagoa, a 
oeste pelo de Ponta 
Delgada, e a norte tem 
costa no oceano Atlântico, 
Ribeira Grande possui 
180,15 km2 e 32.112 
habitantes (INE, 2011). 

RIBEIRA GRANDE NO 

ECOXXI
Município candidato ao 
Programa ECOXXI em 2015. 
Desde então tem 
participado no Programa 
continuamente, alcançando 
um índice ECOXXI de 59% 
em 2019. Destaca-se no 
indicador dos programas da 
FEE, com o trabalho 
desenvolvido com as suas 
escolas, entre outros.



A MINHA COMPOSTAGEM NAS ESCOLAS

A minha compostagem na escola é um projeto 
que surgiu face à necessidade de se reutilizar os resíduos biodegradáveis

crus produzidos nas cantinas escolares do concelho. 

O PROJETO

Estima-se que, diariamente, 
sejam encaminhados para 
aterro ou para incineração 
centenas de toneladas de 
nutrientes e de matéria 
orgânica, desviando dos solos 
elementos essenciais à sua 
fertilidade que são removidos 
pelas plantas que 
consumimos na nossa 
alimentação. 

“A Minha Compostagem na 
Escola” é um projeto que 
surge para fazer face à 
necessidade da reutilização 
dos resíduos alimentares 
biodegradáveis crus 
produzidos nas cantinas 
escolares do concelho 
(cascas, restos, sacos de chá), 
em detrimento do seu 
encaminhamento para 
aterro. 



NOVAS APRENDIZAGENS

O projeto visa alertar todos os 
alunos para a problemática das 
alterações climáticas, mostrando 
que quantos mais resíduos são 
depositados em aterro, maior será a 
produção de biogás (constituído em 
média por 60% de metano e 40% de 
CO2), e, consequentemente, maior 
será aumento de gases de estufa 
para a atmosfera.

BRIGADAS AMBIENTAIS

Para implementar o projeto, são 
criadas brigadas ambientais nas 
Eco-Escolas do concelho, grupos de 
professores e alunos que procedem 
à recolha dos resíduos 
biodegradáveis crus das cantinas e 
que procedem à sua deposição no 
compostor. As brigadas têm como 
objetivo mostrar a toda a 
comunidade educativa as várias 
formas de reutilização e valorização 
dos resíduos produzidos. 

A MINHA COMPOSTAGEM NAS ESCOLAS

Ao produzir composto que é depositado 
nas hortas das escolas, os solos ganham maior capacidade 

de retenção dos nutrientes e de água, melhorando a produção das culturas.



A MINHA COMPOSTAGEM NAS ESCOLAS

GUIA DE COMPOSTAGEM

Após deposição dos resíduos no 
compostor, a disposição das 
camadas dos resíduos é feita com 
base num Guia de Compostagem 
elaborado pelo Município de Ribeira 
Grande, de forma a haver uma 
decomposição rápida e saudável 
dos resíduos biodegradáveis e evitar 
o aparecimento de pragas. 

O Guia possui informações 
específicas sobre os materiais a 
compostar e a evitar, bem como 
indicações sobre os procedimentos 
e vantagens de compostar.

www.ribeiragrande.pt
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