
“Guarda Sem Desperdício” 

 

Consideramos mais uma vez o Projeto “Guarda Sem Desperdício” (GSD) assunto de destaque na 

Assembleia de Freguesia (AF)! 

Pois, para além do grande número de ações desenvolvidas nos dois meses a que esta AF diz respeito, 

abril e maio; já neste mês fizemos o evento que culminou o Projecto e do que agora é necessário, até 

fim de junho, dar conta de ao Fundo Ambiental, que aprovou a candidatura da Freguesia ao Programa 

JUNTAr, no âmbito da Economia Circular. 

Começando então em abril, no dia 18 teve lugar “mais uma iniciativa no Forno da Sequeira”: mais uma 

ação de sensibilização para a cozinha sem desperdício… Desta vez foi especialmente dedicada a crianças, 

aproveitando a vontade expressa pelo Projeto “tu decides +…” E7G do Programa Escolhas e o seu programa de 

ocupação das Férias da Páscoa. 

Já em maio, no dia 5 - Dia da Mãe – houve mais um workshop de "cozinha sem desperdício", desta vez no 

showcoking da Feira Ibérica de Turismo (FIT), ao qual aderiram muitas “donas de casa”, querendo aplicar na sua 

residência as boas-práticas indicadas na brochura “Como Reduzir o Desperdício Alimentar em Casa”, que 

compôs o “kit de cozinha sem desperdício” entregue aos participantes. 

Esta ação foi no último dia da VI Edição FIT mas, o GSD esteve presente desde a sua inauguração, pelo 

Sr Ministro da Economia! Estivemos no stand do nosso parceiro de Projeto, Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG), onde dois alunos da ESTG (Escola Superior de Tecnologia e Gestão) entregaram ao 

anfitrião, Pedro Siza Vieira, o material produzido no âmbito deste Projecto. 

E, o mês de maio continuou, particularmente dedicado às ações de compostagem doméstica, que 

tiveram lugar ao fim da tarde, pelas 18h, no auditório da Sede Deliberativa da Freguesia da Guarda, em São 

Miguel. Para cada dia foram contactadas cerca de 20 pessoas, de entre as inscrições recebidas (online e/ou 

pessoalmente), até ao cômputo final de 100 kit’s de compostagem doméstica entregues. 

No dia 9 teve lugar a primeira, a cargo de uma aluna de Erasmus da ESTG, vinda do curso de Ciências do 

Ambiente no Brasil. No dia 24 foi a vez de dois colegas do curso "Energia e Ambiente" da ESTG do IPG. No dia 

30, a dinamização ficou a cargo do próprio Professor Jorge Gregório, que sempre acompanhou os seus alunos, 

explicando a ausência destes. 

E, os últimos workshops de compostagem doméstica tiveram já lugar no mês de junho, um no dia 7 e 

outro no evento final do Projecto, dia 13. 

Também neste dia, e conforme previsto para encerrar em Festa o GSD, fizemos a discosoup, nos 

Serviços Centrais do IPG, voltando a entrar em ação os seus alunos da ESTH (Escola Superior de Turismo 

e Hotelaria), com os respetivos professores, para nos darem a provar um delicioso caldo-verde e 

refrescarem com um bom sumo natural, ambos sem desperdício! 

Foi mais de um ano em prol da GSD! Nada teria sido possível sem os nossos parceiros, IPG e Economy 

Circular Portugal. Gostaríamos de ter concretizado mais ações mas, apesar de concluído o Projeto queremos 

continuar a promover na Freguesia a Economia Circular e a redução do desperdício! 
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