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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Junta de Freguesia de Campolide

Designação

Circular Economy Portugal - CEP

Designação

Associação Viver Campolide

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Cê ao Cubo
15. Quinta do Tarujo
Síntese do Projecto

Fase de execução

Criação de um centro comunitário e pedagógico de
compostagem no Tarujo que funcionará como ponto de
interesse no território, atraindo novos públicos ao bairro,
criando espaços de partilha e convívio coletivo, reforçando
assim a coesão social e fortalecendo o sentido de pertença.
Implementação de um mecanismo de recolha e entrega de
resíduos orgânicos de residentes e realização de workshops,
visitas e eventos com vista à sensibilização da população
para os benefícios da compostagem.

Fase de sustentabilidade

Dinamização de um programa de atividades lúdico-pedagógicas
e organização de visitas ao centro de compostagem mediante
marcação, recolha e tratamento de resíduos orgânicos
domésticos, distribuição de composto à rede de hortas
comunitárias da freguesia.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

A Quinta do Tarujo é um dos territórios da Freguesia de
Campolide com menor número de habitantes, sendo a sua
população maioritariamente envelhecida e com baixas
habilitações literárias. O território é na sua grande
maioria composto por terrenos expectantes, sem qualquer
tipo de utilização a não ser depósitos ilegais de todo o
tipo de resíduos, que diariamente se vão acumulando e
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originando focos de insalubridade e perigo para a saúde
pública. Pela sua falta de serviços e pontos de interesse
esta é uma zona esquecida, isolada e estigmatizada pelas
áreas limítrofes. No entanto, a sua localização central, de
acesso às principais vias; a proximidade a zonas verdes de
referência da cidade (Quinta do Zé Pinto, Jardins da
Amnistia), parte integrante do projeto do Corredor Verde, e
a presença de empresas e instituições de educação (Escola
Querubim Lapa, Nova Business School) na sua área
envolvente, demonstram que a Quinta do Tarujo oferece um
potencial como polo agregador de novos espaços de interação
entre diferentes grupos socioeconómicos e geracionais.
Acresce que, decorrente da dinâmica comunitária gerada em
torno dos espaços de agricultura urbana (formal e
informal), fruto de uma herança rural e forte ligação à
terra dos seus moradores e da necessidade de uma produção
alimentar de subsistência, revela-se particularmente
pertinente enriquecer o Tarujo com a criação de novos
serviços e dinâmicas sociais ligadas à conservação do
ambiente.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Reabilitação e Requalificação de Espaços
Comunidade
Pretende-se com este projeto revitalizar e dinamizar a
Quinta do Tarujo, através da ocupação e requalificação de
um terreno atualmente expectante, transformando-o num ponto
de interesse e aprendizagem para a comunidade, a freguesia
e a cidade mediante a criação de um centro comunitário e
pedagógico de compostagem, onde se fomentarão espaços de
participação de residentes, consciencialização para os
benefícios da compostagem e troca e aquisição de
conhecimentos e produtos.
O centro comunitário e pedagógico de compostagem visa ainda
melhorar a qualidade ambiental urbana, procurando através
da suas campanhas de sensibilização, da sua ação no
terreno, do sistema de recolha e trocas implementado e das
oportunidade educativas criadas: 1) sensibilizar a
comunidade para os benefícios da compostagem, 2) reduzir a
quantidade de resíduos orgânicos domésticos enviados para o
aterro (evitando perdas de
recursos sob gastos de energia
e materiais) e de todo o tipo de resíduos verdes
resultantes dos trabalhos diários desempenhados pelo
Departamento de Espaços Verdes da Junta de Freguesia 3)
aproveitando-os e valorizando-os ao transformá-los em
matéria orgânica para enriquecimentos dos solos, 4)
beneficiar a comunidade, distribuindo o composto produzido
pela rede de hortas comunitárias da
freguesia e 5)
cultivar a corresponsabilização dos residentes de todas as
idades pela preservação ambiental, ao tornar todo este
processo visível, tangível e aberto à participação e
contributo de todos.
Por fim, a instalação do centro comunitário pedagógico de
compostagem visa dotar o Tarujo de um elemento
diferenciador, condutor de atração de novas dinâmicas
sociais e ambientais que fortalecerão as relações de
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vizinhança, melhorarão as perceções sobre o bairro e a
comunidade, contribuindo para uma maior coesão social.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Requalificação de um terreno expectante dotando o bairro da
Quinta do Tarujo de um centro comunitário pedagógico de
compostagem, preparado para receber visitas escolares e da
comunidade criando um ponto de interesse no bairro que
acrescentará valor ao território, oferecendo novos serviços
à comunidade e tornando-o num polo de atracção e dinamismo
gerador de novas dinâmicas de participação e cooperação
entre agentes internos e externos ao território, melhorando
a imagem do bairro e fomentando o sentido de pertença. Este
pretende ser um espaço pedagógico de referência na área da
grande Lisboa visto ainda não existirem outros espaços
dedicados à temática da compostagem com estas valências,
podendo por isso servir de exemplo para outros que possam
ser criados de futuro.

Sustentabilidade

A sustentabilidade da atividade assegura-se pela instalação
no território da capacidade física humana e material
ficando reunidas as condições para a recepção dos resíduos
orgânicos da comunidade envolvente e a realização de
visitas pedagógicas por alguns anos permitindo que este
ponto de atracção perdure no tempo para além da fase de
execução. Serão também feitos com universidades no sentido
de estabelecer parcerias para que o espaço possa ser
utilizado para a realização de trabalhos académicos
relacionados com esta área.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Reforçar a coesão social e territorial instalando nele um
serviço inovador em torno do qual serão criados espaços
coletivos de animação do bairro, desencadeando momentos de
convívio e interação entre moradores e visitantes,
nomeadamente através do desenvolvimento e dinamização de um
programa de visitas ao centro comunitário e pedagógico de
compostagem, realização de oficinas de educação ambiental
envolvimento da população nas actividades e oferta de
oportunidade de voluntariado.

Sustentabilidade

A sustentabilidade desta atividade surge associada à gestão
do funcionamento centro comunitário e pedagógico de
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compostagem e onde serão criadas e dinamizadas ofertas
educativas e formativas relacionadas com a temática
ambiental, divulgadas através de plataformas online. A
agenda de visitas que continuará a ser dinamizada em
conjunto com moradores voluntários.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Melhorar o desempenho ambiental do território da Quinta do
Tarujo e suas áreas limítrofes, através de mobilização da
população para a participação no projeto que se materializa
numa campanha de sensibilização para a problemática da
perda da fertilidade do solo e para a importância da
redução de resíduos assim como contribuir simbolicamente
para o alcance das metas estabelecidas para redução do
desperdício alimentar e redução dos resíduos orgânicos. A
redução dos resíduos orgânicos é baseada na implementação
de um sistema de recolha e incentivos à entrega de resíduos
baseada em ações de troca de resíduos por composto,
tornando visível o processo de transformação do lixo em
fertilizante natural o qual, será também entregue às hortas
existentes na freguesia para enriquecimentos dos solos,
fechando o ciclo na freguesia e reduzindo a pegada
ecológica de todos os envolvidos.

Sustentabilidade

As ações de troca de resíduos domésticos orgânicos por
produtos provenientes das hortas comunitárias ou por
composto visam implementar o sistema circular
autossustentável, sendo por isso, a sustentabilidade deste
objetivo assente tanto na adesão dos residentes como na
participação dos hortelãos. Espera-se ainda que das
campanhas de sensibilização, decorra não só a adesão ao
esquema de trocas, mas também ocorra uma mudança de atitude
e comportamentos face à gestão de resíduos orgânicos
domésticos, e que esta se traduza em práticas mais
sustentáveis de consumo e corresponsabilização pela
preservação do ambiente.
A parceria com a Green Nova
(UNL) fará com que seja possível realizar um estudo de
impacto ambiental e estimativa de resíduos reutilizados que
por sua vez beneficiarão o ambiente no seu todo. Os
resíduos dos espaços verdes da freguesia serão entregues e
valorizados neste espaço podendo o Bairro do Tarujo
orgulhar-se de ser um ponto crucial para o bom desempenho
ambiental da freguesia.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Compor Centro
Aproveitamento de um terreno expectante sem qualquer uso
actualmente para a criação de um centro comunitário de
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pedagógico de compostagem, onde serão instalados todos os
equipamentos necessários à transformação de resíduos
orgânicos domésticos da freguesia, oferecendo novos
serviços à comunidade e criando um ponto de interesse no
território. Esta atividade será implementada em três fases:
1) preparação do terreno com limpeza e desmatação, criando
condições para a instalação dos compositores, instalação de
um ponto de água, vedação do espaço e colocação da
sinalética necessária; 2) embelezamento com bordadura de
ervas aromáticas com função de bio filtro de forma a
reduzir os cheiros resultantes do processo natural de
compostagem e aumentar a biodiversidade florística do
local, conferindo-lhe assim um maior valor paisagístico; 3)
instalações dos equipamentos necessários à
operacionalização do centro de compostagem, nomeadamente,
instalação de um abrigo de madeira para ferramentas e
utensílios.
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

2 técnicos do CEP, 1 consultor da VC e 3 operacionais da
Junta de Freguesia de Campolide.
Travessa do Tarujo
CMLisboa e JF Campolide
1800 m2 de terreno expectante aproveitad
1 espaço não habitacional requalificado
1 centro de compostagem criado
1 abrigo de madeira instalado
1 ponto de água criado
17655.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
Diário
3000
1, 2, 3

Compor resíduos
Esta atividade centra-se na gestão e operacionalização do
espaço construído na primeira atividade e produção de
composto orgânicos para servir as hortas e espaços verdes
na sua fertilização, evitando o uso de químicos, dando
sempre prevalência ao uso de adubos naturais na manutenção
e exploração destes espaços. Assente na filosofia “da terra
para o prato e de volta à terra” e procurando dar
visibilidade à forma como este ciclo se processa e qual o
papel de cada um neste processo, esta atividade incide na
construção de ligações com a população do Tarujo e entre
esta e a restante freguesia. Neste sentido e de forma a
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cumprir os objetivos propostos, capitalizando na iniciativa
inovadora da JF Campolide, designada “Pago em Lixo”,
pretende-se realizar ações pontuais de coleta e trocas de
resíduos orgânicos por composto ou bens alimentares
provenientes das hortas do “Campo da Lide”, instalando
pontos de recolha em diferentes polos no Tarujo e suas
áreas limítrofes. Estes resíduos serão encaminhados para o
centro comunitário e pedagógico de compostagem onde,
tirando partido do biotriturador da JF, serão processados e
preparados para a criação de composto. Após estar
devidamente estabilizado e em condições para ser aplicado é
feita a distribuição do fertilizante pelos horticultores
das hortas formais e informais do Tarujo e restante
freguesia, sendo o excedente encaminhado para o
enriquecimento dos espaços verdes em zonas junto da
comunidade limítrofe participante.
Recursos humanos
Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

2 técnicos do CEP, 2 técnicos da VC, 1 operacional da Junta
de Freguesia.
Travessa do Tarujo
CMLisboa e JF Campolide
75 ton/ ano de resíduos orgânicos desviados de aterro,
100 famílias envolvidos na entrega de resíduos
8 compostores de demonstração construídos
12005.00 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual8

Nº de destinatários

4000

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

Actividade 3
Descrição

Compor Comunidade
Esta atividade consiste na realização de ações, visitas,
oficinas educativas, e dinamização de eventos comunitários.
Serão promovidas ações de sensibilização junto dos
residentes da Quinta do Tarujo e comunidade envolvente
sobre a importância da recolha e valorização dos resíduos
orgânicos, cuja dinamização será feita em parceria com a
Green Nova e voluntários mobilizados para o efeito. Serão
também realizadas visitas escolares e da população ao
centro comunitário e pedagógico de compostagem, criando
convívio coletivo intergeracional através do envolvimento
dos moradores e visitantes no processo de transformação de
resíduos. Por forma a sensibilizar os participantes para
uma gestão sustentável dos resíduos tratados, terão lugar
um conjunto de workshops temáticos como “Compostagem
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Doméstica”, “Construa o seu próprio Compostor” ou
“Vermicompostagem”. Por fim, pretende-se ativar novas
ligações com a população através da promoção de tertúlias e
workshops práticos de compostagem e promovendo “dias
abertos” com dinamização de atividades (ex: caça ao Lixo no
bairro, visitas às hortas formais e informais do Tarujo),
incentivando a abertura do bairro a uma comunidade mais
alargada, aumentando a coesão territorial através da
interação entre moradores e visitantes. Com vista a
envolver a comunidade escolar e incentivar comportamentos
sustentáveis será dado apoio à dinamização de uma horta na
Escola Querubim Lapa que culminará numa aula aberta de
compostagem dada pelos filhos aos pais.
Recursos humanos

Local: morada(s)
Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

1 professora da Querubim Lapa, 2 do CEP, 2 técnicos da VC,
1 operacional da Junta de Freguesia de Campolide, 2
elementos voluntários da equipa da Green Nova (UNL), 1
técnico de Acção Social da Junta de Freguesia de Campolide
Travessa do Tarujo, Hortas da Travessa da Rabicha
CMLisboa e JF Campolide
8
5
4
2
1

visitas realizadas
oficinas de compostagem realizadas
workshops temáticos realizados
eventos comunitários organizados
horta escolar dinamizada

11905.00 EUR
Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11
Mensal
150
2, 3

Compor Comunicação
Por forma a tornar a participação da comunidade mais
efetiva, alterar comportamentos no que concerne à gestão de
resíduos domésticos e corresponsabilizá-la pela preservação
ambiental esta atividade consiste na implementação de
mecanismos de sensibilização para a redução da pegada
ecológica, partilhando conhecimentos e recompensando os
participantes através de várias iniciativas:
- Distribuição gratuita de baldes de orgânicos para a
cozinha para os moradores residentes que visitem o centro
pedagógico de compostagem no Tarujo.
- Criação e distribuição de um “Cartão de Fidelização” aos
participantes com carimbos para premiar a frequência e a
quantidade de resíduos entregues em troca de composto
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orgânico ou produtos provenientes das hortas comunitárias
“Campo da Lide”, situadas no Tarujo.
- Será desenvolvido um sistema de acreditação certificada
para os voluntários estudantes da universidade Nova SBE que
dediquem mais de 20h nas atividades do projeto.
- Criação de uma publicação de um manual didático de apoio
à compostagem que será difundida através da plataforma
online do projeto, bem como através de todos os meios de
comunicação da Junta de Freguesia de Campolide (site,
página de Facebook, newsletter e boletim).
Recursos humanos

Local: morada(s)

Local: entidade(s)
Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade

2 técnicos da VC, 2 técnicos do CEP, 2 elementos
voluntários da equipa da Green Nova (UNL), 1 Designer do
Departamento de Comunicação da Junta de Freguesia, 1
técnico de Acção Social da Junta de Freguesia de Campolide
Rua de Campolide (Sede da JF Campoldie, Quinta do Zé Pinto)
Travessa da Rabicha (Hortas), Escola Querubim Lapa
(Travessa Estevão Pinto)
CMLisboa e JF Campolide
1 manual didático criado
1 plataforma online criada
1 cartão de fidelização criado
2000 baldes para colocação/entrega de resíduos orgânicos
distribuídos
3000 flyers distribuídos
1 sistema de acreditação de voluntariado mobilizado
8435.00 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10
Semanal

Nº de destinatários

7000

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

2
Constituição da equipa de projeto

Função

2 técnicos da CEP
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Horas realizadas para o projeto

3428

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

2 Consultores da Associação Viver Campolide
1800

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 técnico de Acção Social da Junta de Freguesia de
Campolide
600

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 operacional da Junta de Freguesia de Campolide
910

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

1 Designer da Junta de Freguesia de Campolide
70

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

3 operacionais da equipa de espaços verdes da Junta de
Freguesia de Campolide
1900

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
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Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

4

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

1

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

150

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

10000

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

1
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental
Nº de destinatários mulheres
Nº de destinatários desempregados

0

5500
50

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

150

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

100

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

3

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

1

Nº de publicações criadas

1

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

1
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Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

5

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

0.00 EUR

Encargos com pessoal externo

24000.00 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade

0.00 EUR
16300.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

2000.00 EUR

Equipamentos

1700.00 EUR

Obras

6000.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor
Entidade
Valor
Entidade
Valor

Junta de Freguesia de Campolide
8630.00 EUR
Circular Economy Portugal - CEP
24000.00 EUR
Associação Viver Campolide
17370.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Campolide
Não financeiro
11400.00 EUR
1900 horas de trabalho de 3 operacionais do Departamento
dos espaços verdes da Junta de Freguesia de Campolide para
apoio à execução do projeto;
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Cedência de equipamentos (ex: biotriturador, depósitos e
bomba de água)
Transporte e montagem de equipamentos
Designer da Junta de Freguesia de Campolide para apoio ao
desenvolvimento dos materiais didáticos e de publicidade
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Campolide
Financeiro
3750.00 EUR
Contratação de prestador de serviços para assegurar a
operacionalização do Centro de Compostagem.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

65150 EUR

Total dos Destinatários

14150
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