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Recomendação 

 

Pela substituição das embalagens de plástico por materiais ecológicos e 

ambientalmente mais seguros e duradouros 

Considerando que: 

• A insalubridade das ruas e demais espaços públicos é um dos maiores 

problemas da freguesia e um que é frequentemente apontado pelos 

cidadãos da Penha de França; 

• Entre setembro e dezembro de 2017, a Junta de Freguesia da Penha de 

França perdeu 5 Pessoas que desempenhavam funções na área da 

higiene urbana; 

• Durante todo o ano, a freguesia da Penha de França acolhe inúmeros 

eventos (desde festas populares a demonstrações de artes dramáticas e 

performativas) que não só atraem muitas Pessoas para a freguesia 

como também geram grandes quantidades de resíduos, fruto da 

preferência pela utilização de pratos, talhares e demais utensílios de 

plásticos descartáveis, ao invés de materiais mais duradouros e 

reutilizáveis; 

• Devemos todos contribuir para a diminuição máxima da produção de 

resíduos, não só tendo em vista a conservação da higiene das ruas, mas 

também traçando o caminho para um novo paradigma societal que 

prime pela reutilização e pelo acolhimento enraizamento da economia 

circular, em detrimento do desperdício desenfreado e do consumo 

desnecessário e ambientalmente prejudicial de objetos descartáveis 

produzidos a partir de materiais tóxicos; 

• A longo prazo, é certo que a utilização de embalagens e utensílios 

reutilizáveis e duradouros será também uma fonte de poupança 

comparativamente a uma produção e aquisição recorrentes. 

Considerando ainda que: 

• Para o PAN é essencial que a Penha de França adote uma estratégia de 

“zero resíduos”, assente na definição de metas exigentes de redução da 

produção de resíduos e de fomento da economia circular. 

 



 
 
 
 

Recomendação nº4 

Tendo em conta as considerações acima expostas, o Pessoas – Animais – 

Natureza, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de dia 29 de 

junho de 2018, recomenda à Junta de Freguesia da Penha de França que: 

• Abandone, progressivamente, a utilização de água engarrafada, copos, 

talhares e pratos de plástico descartáveis em qualquer evento da 

freguesia ou apoiado por esta, como reuniões dos órgãos locais (Junta 

de Freguesia e Assembleia de Freguesia), bem como nos serviços da 

Junta de Freguesia, feiras, festivais, concertos, arraiais, etc; 

• Progressivamente, substitua, nos edifícios da Junta de Freguesia, de 

todas as máquinas de refrigeração de água com dispensador de copos 

de plástico descartáveis por pontos de enchimento de garrafas de água 

reutilizáveis; 

• Desenvolva uma campanha para promoção do consumo da água da 

torneira, em detrimento do uso de água engarrafada; 

• Aumente o número de bebedouros de água duplos (à semelhança dos 

que já existem na Praça Paiva Couceiro e na Parada do Alto de São 

João) na freguesia, dissuadindo a compra de garrafas de água e 

promovendo a utilização de garrafas reutilizáveis. 

Penha de França, 28 de junho de 2018 

 

 

Filipe Pimentel Rações 

PAN – Pessoas – Animais - Natureza 


