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UTILIZAÇÃO DO
Assunto:

CAMARA MUNICIPAL

PESTICIDA GLIFOSATO PELOS SERVIÇOS DA

Em resposta ao requerimento n.° 8/Xlll /1AL, de 12 de janeiro de 2016, apresentado por

vários Deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, junto se envia a

informação pretendida, a saber:

1. Os serviços municipais que utilizam glifosato, bem como os serviços contratados pela

autarquia neste âmbito:

O municipio de Alcácer do sal apilca herbicída através dos trabalhadores

habilitados para o efeito, possuindo estes o cartão de apilcador de produtos

fitofarmacêuticos, os quais estão distribuídos por vários serviços municipais. O

município não tem serviços contratados para a apilcação de produtos

fitofarmacêuticos.

2. A quantidade anual utilizada de pesticidas com glifosato:

A quantidade de herbícida utilizada pelo município é de cerca de 1.500 iltros

anuais a serem apilcados em todo o concelho de Alcácer do Sai sendo que nas

zonas mais frequentadas pela população as apilcações são mínimas.
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3. Caso se registe a utilização de glifosato, o plano da autarquia no sentido de

abandonar esse uso e implementar outros métodos:

O município de Alcácer do Saltem vindo a incrementar o uso da monda mecânica

e manuai bem como a adoção de estratégias de remodelação dos espaços

púbilcos que reduzam ao máximo a necessidade de monda.

Neste momento o município pretende manter a sua forma de atuação, ou seja, manter-

se-á sempre na prossecução dos seus objetivos, tendo em vista o bem-estar e saúde

pública, considerando sempre recomendações emanadas de entidades com

responsabilidades reconhecidas, tendo em conta que as mesmas têm um fundamento

de base sólida e sustentada.

Será sempre objetivo do município a proteção das populações, razão pela qual,

mesmo antes da polémica gerada em torno do glifosato, o município já tinha adotado

um conjunto de medidas — Monda mecânica, monda manual, remodelação dos

espaços públicos.

Com os melhores cumprimentos,

A Vereadora,
(Por Delegação de Competências ao abrigo dos despachos

n.°s 0320 0331GAP12015 de 12 de outubro de 2015)
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