Ambiente
Plano Municipal 2017

«(…) 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

Reconhecendo a importância de uma gestão racional de energia e a eficiência energéticoambiental em equipamentos de iluminação pública, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira
iniciou, em 2015, o seguinte procedimento:

“Celebração de contrato de gestão de eficiência energética ao abrigo do
disposto do Decreto-Lei n.º 29/2011, de 28 de fevereiro, para
implementação de medidas de eficiência energética no sistema de
iluminação pública do Município de Paços de Ferreira.”

O âmbito deste procedimento centra-se na substituição de todo o sistema de iluminação
pública do concelho, baseado em lâmpadas de descarga por luminárias LED, que permitirá à
Câmara Municipal obter uma poupança de pelo menos 60% face ao consumo anual atual.

Assim, e tendo por base o estudo técnico e económico realizado pelos Serviços Municipais,
para um horizonte temporal de 9 anos, prevê-se passar de um valor de despesa de
eletricidade - associado às luminárias e lâmpadas a substituir -, de cerca de € 1.070.424,03
para € 428.169,61/ano, com uma economia total anual estimada em € 642.254,42/ano, dos
quais o Município de Paços de Ferreira retém € 128.450,88/ano.

Com este investimento, o Município consegue melhorar a iluminação pública do concelho e
faz diminuir, de forma substancial, os custos com a energia.
Trata-se, por isso, de uma prioridade de investimento duplamente benéfica, porquanto é
uma medida que beneficia transversalmente toda a população, reduzindo os encargos
municipais e aliviando as contas públicas.

Ambiente
Sermos um Município ecologicamente sustentável é um objetivo estratégico de médio/
longo prazo essencial para termos um município com um desenvolvimento local integrado
e uma efetiva coesão social e territorial.

Sem prejuízo das atribuições que por lei são reconhecidas aos municípios e que cumpriremos
no respeito do quadro legal das competências que em matéria ambiental é reconhecida aos
órgãos executivos, pretendemos que, em 2017, se inicie um programa diferenciador, de
educação para a cidadania em matéria de educação ambiental:

CONCURSO SOB O TEMA “COMO MELHORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MEU
CONCELHO?”
Aberto a todos os Agrupamentos de Escolas e estabelecimentos de Ensino Básico
do 1º, 2º e 3º Ciclos e Secundárias do Concelho de Paços de Ferreira.
Este desafio visa educar e sensibilizar toda a comunidade para como
melhorar as condições ambientais no concelho de Paços de Ferreira.
A escola vencedora receberá um prémio monetário de cinco mil euros.
São, também, objetivos deste Município:


A formação para a cidadania ativa e participativa na defesa e proteção ambiental;



Estabelecer medidas de política ecológica urbana que visem melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos;



Incentivar ao uso racional da energia, à adoção de medidas de poupança energética,
à melhor gestão dos resíduos e o uso racional da água.

Transformar Paços de Ferreira num concelho ambientalmente sustentável e energeticamente
eficiente será possível se todos os atores, públicos, privados, organizados ou individuais,
contribuírem e atuarem em prol da defesa do ambiente, desenvolvendo, consequentemente,
um Município de e com futuro.

