
 

 

 

 

 

 

 

     Plano Ambiental 
 

«(…) pretende(mos) uma efectiva redução dos 

consumos de energia associados à Iluminação 

Pública sem perda dos níveis de efectivos de 

iluminação adequados a diferentes situações e 

sem por em causa a segurança de pessoas e 

bens.» 

Programa de ação 2013-2017, pág.62 

 

 

 

 



 

 

 

Ambiente – na primeira linha da política municipal 

Toda a matéria relativa a questões do Ambiente estão na primeira linha das opções 

políticas do Município de Paços de Ferreira.  

Tratando-se de uma questão transversal à comunidade, o Município de Paços de 

Ferreira pugna pela sustentabilidade do ecossistema, pelos recursos a técnicas 

inovadoras no processamento dos lixos, que vão desde a reciclagem e separação de 

resíduos, numa primeira fase do processo, à recolha e tratamento de lixos sólidos 

urbanos, tendo em conta o facto de o concelho ser fortemente industrializado, onde 

prevalece a industria do mobiliário e consequente utilização de produtos químicos que 

exigem manuseamento cuidado.   

Acresce que estando concessionado o sistema municipal de recolha e tratamento de 

lixos domésticos, cabe, nesta matéria, ao Município o reforço do seu papel fiscalizador 

de modo a que sejam cumpridos todos os requisitos contratuais, assegurando aos 

utentes o respeito pelas normas vigentes em matéria ambiental, desde critérios de 

colocação de contendores, recolha e tratamento de lixo.   

Além disso, a salubridade pública, a limpeza do espaço urbano, a manutenção arejada 

de espaços verdes, a reflorestação de espaços verdes com a plantação anual de 

centenas de espécies arbóreas, tem sido foco da ação politica local. 

Na persecução da obtenção e manutenção de uma qualidade ambiental o Município 

de Paços de Ferreira tem zelado por, em vez e assumir um papel repressivo através de 

emissão de coimas, por em prática ações concretas, designadamente: 

- Manutenção dos Parques de Lazer de Paços de Ferreira, Freamunde, Frazão e 

Ferreira; 

- Manutenção duma diversidade de canteiros espalhados por todo o concelho, mas 

muito em especial nas freguesias de Paços de Ferreira e Freamunde; 

- Efetuação e colaboração em ações de sensibilização ambientais muito 

nomeadamente, mas não só, em escolas e centros de dia; 

- Implantação, construção E reconstruções de alguns espaços ajardinados; 

- Plantações de árvores diversas no concelho, nomeadamente do Parque Urbano, bem 

assim como a cedência de exemplares arbóreos; 

- Implementação e coordenação das Hortas Urbanas no Parque Urbano; 

- Execução duma recolha de materiais passíveis de serem reciclados nos 

estabelecimentos de ensino concelho que a tal aderem; 

- Manutenção duma implantação de recolha de material, nomeadamente papel, nos 

gabinetes da Câmara Municipal para ser encaminhado para reciclagem; 



 

 

 

 

- Supervisão e fiscalização em coordenação com a AMVS da recolha dos resíduos 

sólidos urbanos por parte da SUMA em todo o concelho; 

- Supervisão e fiscalização em coordenação com a AMVS da recolha dos ecopontos 

distribuídos pelo concelho por parte da SUMA e seu subsequente encaminhamento 

para a Ambisousa com vista a reciclagem; 

- Supervisão e fiscalização em coordenação com a AMVS da lavagem e varredura das 

principais ruas do concelho por parte da SUMA com vista a diminuir o nível de 

partículas finas no ar; 

- Supervisão, fiscalização e apoio em coordenação com a AMVS de ações de 

sensibilização por parte da SUMA; 

- Apoio à realização dumas jornadas sobre temática ambiental; 

- Apoio à realização de um concurso de temática ambiental destinado a alunos das 

escolas do concelho; 

- Manutenção e gestão de um pequeno horto municipal. 

 

Acresce que, regularmente, o Município de Paços de Ferreira, através da Divisão do 

Ambiente, em parceria com várias instituições, tem promovido campanhas de 

sensibilização nas escolas do concelho e encetado campanhas junto de públicos alvos, 

nomeadamente, crianças, de modo a sensibilizar as famílias para a necessidade da 

conservação do ambiente e na forma como são tratados os resíduos domésticos, 

nomeadamente, os óleos e produtos derivados.  


