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Workshop prático: COMPOSTAGEM E AGRICULTURA BIOLÓGICA 
 

Com 2 níveis de aprendizagem: 
• Inicial – 4H (15 minutos de intervalo)  
• Avançado - 8H ( com 1 hora de pausa para almoço e 15 minutos de pausa em casa 

período). 
  

 

SUMÁRIO: A Estratégia Nacional para a Redução de Resíduos Urbanos Biodegradáveis destinados 
a Aterros (ERB) evidencia a necessidade de uma gestão correcta dos Resíduos Urbanos 
Biodegradáveis (RUB), uma vez que representam cerca de 60% dos RSU produzidos. RUB são 
todos os resíduos urbanos que podem ser sujeitos a decomposição anaeróbia ou aeróbia, como, 
por exemplo, os resíduos alimentares e de jardim, o papel e o cartão. A Compostagem é um 
processo de reciclagem da fracção fermentável dos resíduos sólidos urbanos (RSU),que permite 
tratar os resíduos orgânicos domésticos e resíduos de limpeza de parques e jardins. Nos últimos 
tempos a agricultura biológica tem vindo a ter posição de destaque, resultante da crescente 
preocupação relativa à segurança alimentar e pelos impactes ambientais associados à agricultura 
tradicional. Na União Europeia, a agricultura biológica é já um sector bastante dinâmico com um 
desenvolvimento anual de cerca de 25%. A introdução da regulamentação comunitária nesta 
matéria, foi um marco para a decisão da sua adopção, como sendo uma forma sustentável de 
produção de bens, sendo vista como um objectivo essencial da actual política agrícola comum 
(PAC). A agricultura biológica privilegia os recursos renováveis e a reciclagem, de forma a 
devolver ao solo os seus nutrientes, permitindo assim o seu equilíbrio nutritivo. Com esta 
metodologia, são respeitados os mecanismos ambientais de controlo de pragas e doenças, na 
produção vegetal e criação de animais, pela não utilização de pesticidas e fertilizantes químicos, 
que como se sabe tem grandes impactes na contaminação do solo e águas subterrâneas. Portugal 
como pais da UE também tem a missão de cumprir as normais ambientais associadas à 
agricultura, sem que isso implique alguma compensação financeira, sendo apenas uma obrigação 
que vem no seguimento do princípio do “poluidor – pagador”. 
 
Objetivos: Consciencializar os formandos para a necessidade de aproveitar os resíduos urbanos 
biodegradáveis na compostagem e agricultura biológica. 
 

Pré-requisitos: Não tem. 
 

Métodos: Expositivo, Interrogativo e prático. 
 

Conteúdo Programático: 
Compostagem:  

- Descrição do Processo,  Tipos de compostagem 
- Factores que influenciam o processo 
- Compostagem doméstica: escolha do local,seleção do compostor, tipo de resíduos a 
compostar, inicio do processo, controle do processo 
- Aplicação do composto e vantagens 

Agricultura biológica: Enquadramento Ambiental e legislativo (Conceitos gerais) 
- Importância face à política agrícola comum(PAC) e  Vantagens 

 

Valor: por cotação 
 

Dias: a definir 
 

Locais: a definir 


