
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA FRANCA DE XIRA 

MOÇÃO 

"Menos plástico, mais sustentabilidade" 

Considerando que: 

- A ONU enumerou em 2018, a "Poluição por Plástico" como uma das seis ameaças ambientais mais 

preocupantes em todo o globo; 

- O recente estudo realizado pelo Global Assessment Report das Nações Unidas apontam para o perigo de 

manutenção da espécie humana face ao rápido deterioramento dos sistemas naturais de suporte à vida; 

- Os principais agentes cívicos e políticos têm a responsabilidade e o dever de salvaguardar o planeta para as 

gerações vindouras, bem como garantir a qualidade de vida como a conhecemos nos dias de hoje, seja ao nível 

macro, seja ao nível das nossas casas; 

- O excessivo uso e abuso de material de plástico em todos os eventos sócio-culturais, em espaços públicos elou 

privados da Freguesia de Vila Franca de Xira (especialmente no Colete Encarnado e na Feira Anual de Outubro), 

situação que importa combater, promovendo-se o uso de alternativas sustentáveis; 

- No passado foi instituído o uso de copos reutilizáveis, sem sucesso, face ao modelo adoptado e a fraca adopção 

por parte do movimento comercial e associativo; 

- Cabe à Junta de Freguesia promover e garantir um melhoramento contínuo das condições da sua cidade bem 

como da sustentabilidade da mesma. 

A Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, reunida em sessão ordinária a 23 de Setembro de 

2019, delibera que: 

 

1. O executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira defina e promova junto da Câmara Municipal de Vila 

Franca de Xira, um modelo real de implementação dos copos reutilizáveis, com abrangência real do 

movimento associativo (e tertuliano) e das actividades comerciais, garantindo que esta opção não trará 

custos adicionais, de forma a potenciar a sua adopção. 

2. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira promova junto da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, um 

plano de colocação de ecopontos móveis nas zonas de maior movimento, garantindo um aproveitamento 

para reciclagem de todos os detritos utilizados. 

3. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, promova nos espaços destinados ao efeito (físicos e digitais) uma 

campanha de sensibilização para a utilização racional do plástico, nomeadamente em zonas de grande 

afluência como o outdoor junto ao Centro Comercial. 

Vila Franca de Xira, 23 de Setembro de 2019 

Os Eleitos da Coligação Mais 

Aprovada por unanimidade 

   


