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A Junta de Freguesia da GUARDA candidatou-se ao Programa do Fundo Ambiental JUNTAr - Economia Circular 

nas Freguesias, no passado mês de abril (14/4/2018), com o projeto “Guarda sem desperdício”. 

A Freguesia constituiu um consórcio com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e a Circular Economy Portugal 

(CEP), uma Associação sem fins lucrativos que tem por objetivo acelerar a transição para uma economia circular em 

Portugal, promovendo uma sociedade sem desperdício, alicerçada em práticas de produção e consumo sustentáveis. 

Este projeto tem como objetivo reduzir o desperdício na Guarda através das seguintes estratégias principais: 

- Sensibilizar a população para o impacto do desperdício alimentar e estimular a mudança de comportamentos 

diários, de modo a prevenir este desperdício através de pequenas ações em casa. O público-alvo são os cidadãos locais: 

consumidores individuais de todas as idades (incluindo os estudantes do IPG que irão ser parte integrante da 

dinamização do projecto) e famílias na Guarda. Serão implementadas as seguintes duas atividades: 

➢ Clube de Chefs REDON (REstosDONtem): será lançada uma campanha divertida para estimular a população 

para a prevenção do desperdício alimentar em casa. Além disso, será distribuído um kit contendo um íman de 

frigorífico com dicas, aventais (realizados com desperdício de tecidos) Chef REDON e uma brochura com mais 

informação; 

➢ Workshops Anti-Desperdício Alimentar nos fornos comunitários: capacitar pessoas (cidadãos e alunos) para 

cozinhar com sobras e aproveitamento integral dos alimentos; 

➢ Outras atividades: sensibilização nas escolas e DiscoSoup durante o evento de encerramento. 

- A segunda estratégia consiste em transformar os resíduos orgânicos em substrato que depois será utilizado para 

fertilizar os solos das hortas (domésticas e comunitárias) e jardins públicos, substituindo os adubos e outros 

fertilizantes. Estão previstas as seguintes atividades: 

➢ Distribuição de compositores; 

➢ Workshops para a prática de compostagem; 

➢ Trituração dos resíduos verdes da Junta e aplicação no solo dos pomares comunitários da Freguesia (um 

recentemente plantado) – de acordo com técnicas de agricultura sintrópica; 

➢ Recolha de borras de café dos cafés das associações; 

➢ Aplicação de borras nos pomares da Freguesia. 

Assim, o projeto tem como objetivos gerais: a redução do desperdício alimentar e a quantidade de resíduos 

biodegradáveis enviados para aterro, valorizando os resíduos orgânicos assim como contribuir para a reutilização dos 

recursos. 

A Freguesia foi notificada da aprovação da candidatura, no valor de 24.525,00€, pelo Gabinete de Gestão do Fundo 

Ambiental, no dia 7 do corrente mês. O início do projeto está previsto para 15 de julho e a conclusão a 31 de outubro. 

http://www.fundoambiental.pt/

