
 

Assembleia de Freguesia de Santa Joana 

 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

Por Santa Joana, uma freguesia sem glifosato nos espaços públicos 

Os riscos do herbicida glifosato são sobejamente conhecidos e discutidos nos dias de hoje na 

sociedade portuguesa. E cresce igualmente a exigência de aplicação do princípio da precaução, 

tanto mais que um conjunto novo de dados tem vindo a ser conhecido. 

Considerando que: 

- Atendendo às evidências científicas (Organização Mundial de Saúde, através da Agência 

Internacional de Investigação para o Cancro) de que o glifosato é cancerígeno, a população deve 

ser protegida e não ser exposta sem escolha a este composto; 

- Testes realizados em Portugal em 2018 pela Plataforma Transgénicos Fora, para testar a 

presença de glifosato em voluntários portugueses demonstra uma exposição recorrente ao 

herbicida e aponta para uma contaminação generalizada em Portugal, uma vez que as amostras 

foram recolhidas aleatoriamente entre a população geral. Números que se situam bem acima 

da média europeia; 

 - Com a aprovação do Decreto-Lei nº 35/2017 de 24 de Março, retira-se a permissão de 

tratamentos fitossanitários com recurso a produtos fitofarmacêuticos em jardins, parques 

urbanos de proximidade, parques de campismo, na envolvência de hospitais, locais de prestação 

de cuidados de saúde, residências para idosos e estabelecimentos de ensino, sendo que a 

proibição não contempla os trajetos para esses locais e acrescenta: “Não obstante estarem 

consagradas neste diploma medidas de segurança na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, 

em especial, em zonas urbanas e zonas de lazer, com vista à proteção da saúde humana e do 

ambiente contra riscos derivados da aplicação destes produtos, a sua utilização em locais 

públicos de particular concentração de determinados grupos populacionais, deve ser ainda mais 

restringida, privilegiando o uso de outros meios de controlo dos organismos nocivos das plantas, 

como sejam o controlo mecânico, biológico, biotécnico ou cultural. “; 



- Considerando o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre a Câmara 

Municipal de Aveiro (CMA) e a Junta de Freguesia de Santa Joana, para 2019 a Freguesia de 

Santa ter atribuída a verba de 40.000,00 € para “Limpeza de bermas e passeios e pequenas 

reparações de passeios”;   

- Várias autarquias deram conta de ter abandonado o uso deste herbicida e de terem adquirido 

equipamentos para o tratamento de espaço público com outros métodos. Este facto mostra que 

é possível que autarquias, independentemente da sua dimensão, possam abandonar os 

métodos fitofármacos de tratamento do espaço público; 

- Considerando que existem outros meios para o controlo das ervas espontâneas, como os 

mecânicos, biológicos e térmicos, e que por vezes não se justifica uma tão grande eliminação, 

pois as ervas apresentam inúmeras vantagens; 

- Considerando que habitantes de Santa Joana foram recentemente confrontados com uma 

anunciada operação de deservagem com aplicação de herbicidas de uso profissional nas suas 

áreas de residência no passado dia 13 de setembro de 2019 (imagem em anexo). 

 

A Assembleia de Freguesia de Santa Joana, reunida em sessão ordinária de setembro de 2019, 

recomenda à Junta de Freguesia de Santa Joana: 

 

1. Que estude e implemente um plano alternativo à utilização de glifosato, promovendo 

espaços públicos livres de pesticidas, com recurso a meios mecânicos, térmicos, 

manuais ou outros; 

 

2. Que abandone em definitivo a utilização de pesticidas à base de glifosato, nas áreas 

da sua responsabilidade, tendo em vista contribuir ativamente para um melhor 

ambiente no seu território e para a proteção da saúde e da qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

 

Aveiro, 18 de setembro de 2019 

 

A representante do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Santa Joana 

 

Celme Tavares 



 

 


