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Apresentação pública 
do projeto 
"Composto para Trocar" 

No passado dia 14 de novembro foi 
apresentado o projeto "Composto para 
Trocar" financiado pelo Fundo Am-
biental e induído no programa Juntar+. 
A apresentação pública foi realizada no 
Salão Nobre da Junta de Freguesia de 
Rio Tinto e os presentes tiveram oportu-
nidade de saber mais acerca deste proje-
to de economia circular. 

"Composto para Trocar" é o nome do projeto apli-
cado pela Junta de Freguesia de Rio Tinto na se-
quência do financiamento do Fundo Ambiental. 
Nuno Fonseca, presidente da Junta de Freguesia de 
Rio Tinto, elucidou acerca dos vários circuitos de 
economia circular simultâneos envolvidos no pro-
jeto que permite reutilizar o que antigamente era 
lixo e que desta forma passem a ser resíduos com 
valor. "Consiste na recolha de partes e resíduos de 
alimentos nas instituições, bem como matérias de 
verdes do nosso serviço de manutenção de jardins 
e das folhas das árvores e criação de uma linha de 
compostagem, quer em compostores quer em pi-
lhas". As pessoas interessadas em ter acesso ao com-
posto produzido para utiii7.r nas suas casas, tanto 
nos vasos conto nos jardins, necessitam de entregar 
bens para a loja social, que depois voltam a entrar 
novamente na oferta das pessoas. A adoção do pro-
jeto por parte das escolas constitui também uma 
forte aposta na economia circular e no sentido de 
responsabilidade social por parte dos mais novos. 
"Nas próprias escolas os miúdos vão entregar os 
restos dos seus lanches e da sua fruta. Nós vamos 
produzir o composto, vamos devolver-lhes a eles 
umas caixinhas de madeira com uns morangueiros 
onde eles vão tratar das plantas que estão a ser ali-
mentadas pelos restos dos produtos deles e depois 
vão comer os morangos produzidos", explicou. Para 
a elaboração das raivas de madeira entram em cena 
os parceiros desta iniciativa, uma vez que a LIPOR 
oferece a madeira que apanha nas suas recolhas, que 
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são posteriormente entregues ao Centro de Reabili-
tação da Areosa, onde os seus utentes produzem as 
caixas que são entregues às escolas com o composto. 
Com o ano cada vez mais próximo do fim, Nuno 
Fonseca considerou 2019 um ano de excelência a ní-
vel ambiental para a Junta de Freguesia de Rio Tinto, 
depois dos galardões da Eco Freguesia, da Bandeira 
verde na Eco-Escola da Universidade Sénior e mais 
recentemente o projeto Fundo Ambiental 
Também a Câmara Municipal de Gondomar, mais 
um dos parceiros do "Composto para Trocar': mar-
cou presença na apresentação pública do projeto e o 
vereador do Ambiente José Fernando Moreira falou 
de um "projeto fantástico", onde destacou a abran-
gência do mesmo. "Acho incrível as interligações 
entre as várias pessoas e entidades envolvidas neste 
projeto. É muito bom este projeto poder dinamizar 
a loja social com a colaboração da LIPOR e o Cen-
tro de reabilitação da Areosa também fez aqui um 
trabalho fantástico. A abrangência do projeto é tão 
vertical que só me resta manifestar o orgulho por 
ser vereador de Gondomar e vir a uma Junta de fre-
guesia assistir à apresentação de um projeto destes", 
finalizou.. 
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