
 

 
 

MOÇÃO 

 

Pelo aumento e adaptação dos bebedouros no espaço público da Freguesia de Vila Franca de                
Xira 

Considerando que: 

1. A água tem um papel regulador de muitas funções de nosso organismo e a quantidade de água 

que consumimos tem um papel fundamental desde o controle da temperatura até o bom 

funcionamento do sistema circulatório. 

2. É importante não só incentivar a população ao consumo diário de água como dotar o espaço 

público para que este abastecimento possa ser feito não só pela população como pelos seus 

animais de companhia. 

3. É de conhecimento público que há uma grande escassez de bebedouros ou outros tipos de 

fontanários especialmente nos locais de recreio ou desportivos na nossa Freguesia e os existentes 

estão avariados ou sem condições que incentivem o consumo de água por  parte dos utilizadores 

nesses locais. 

4. O executivo tem em mãos o dever de executar a deliberação da Assembleia de Freguesia, Moção 

- Criação de estratégia de redução do uso de plástico na Freguesia de VFX que foi aprovada por 

maioria a 27 de Setembro de 2018 com os votos contra da bancada do PS. 

A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida em sessão ordinária a 25 de Junho de 2019 

delibera que: 

1.   O executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira desenvolva e execute um plano de 

instalação e melhoramento de uma rede de abastecimento de água em espaço público adaptado 

à população e aos seus animais de companhia, que permita também, através do enchimento de 

recipientes reutilizáveis, contribuir para a redução do uso de plástico. 

2. Esta moção seja enviada à Câmara e Assembleia Municipal de VFX bem como às restantes 

Freguesias do Concelho de VFX. 

3. Que a moção seja publicada por edital nos lugares de estilo da Junta de Freguesia e nos suportes 

digitais como o website e o Facebook. 

               Vila Franca de Xira, 25 de Junho de 2019 

O eleito pelo Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira 

Moção aprovada por maioria com duas abstenções. 
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