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Florinda Veiga

De: Presidência C. M. Sintra <presidencia@cm-sintra.pt>
Enviado: terça-feira, 1 de Março de 2016 14:38
Para: Perguntas / Requerimentos
Assunto: RE: Envio de Requerimento à câmara municipal de sintra

 

Exmºs Senhores 

 

Na sequência da vossa anterior missiva, incumbe-me o Exmº. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta, de prestar os esclarecimentos oportunamente solicitados,

bem como expor a V. Exas. o seguinte: 

 

Foi deliberado a 9 de Junho de 2015, pela Câmara Municipal de Sintra, a suspensão de aplicação

de herbicidas tendo como componente ativo o glifosato. Atualmente e em termos objetivos, não

se nos afigura possível eliminar imediatamente este componente, dada a inexistência de 

alternativas adequadas. 

 

Nesse sentido, a Câmara Municipal de Sintra assumiu o objetivo de eliminar progressivamente a

utilização de herbicidas contendo glifosato, conforme decisão tomada em reunião de Câmara de

27 de Outubro de 2015, que aprovou a Proposta n.º 854-P/2015.  

 

Nos termos da Proposta em apreço, ficou estabelecido como objetivo central a redução de 20%

ao ano do componente glifosato utilizado nos herbicidas em geral, tendo como referencia a

quantidade de herbicida adquirido em 2013. 

 

Assim, em 2015 a quantidade máxima de herbicida adquirida não ultrapassa 80% da quantidade

máxima adquirida em 2013; em 2016 não ultrapassará 60%; em 2017 não ultrapassará 40%; em

2018 ficará pelos 20% e em 2019 não se aplicará herbicida com glifosato no Concelho de Sintra. 

 

Esta progressão permitirá assim a redução na utilização de herbicida com este princípio ativo bem

como a realização de estudos, planeamento e consequentes procedimentos para implementação

de práticas alternativas a utilizar futuramente. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Paulo Gomes 
Chefe do Gabinete 
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De: Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt [mailto:Requerimentos.Perguntas@ar.parlamento.pt]  
Enviada: quarta-feira, 13 de Janeiro de 2016 10:11 
Para: Presidência C. M. Sintra 
Assunto: Envio de Requerimento à câmara municipal de sintra 
 
Para os devidos efeitos, tenho a honra de remeter a V. Exa o Requerimento apresentada/o por vários 
Senhores Deputados, registado com o n.º 266/XIII/1AL. 
Tendo em conta o Regimento da Assembleia da República, o prazo para resposta aos requerimentos é de 30 
dias. 
 
Divisão de Apoio ao Plenário 


