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RECO
MENDA
ÇÕES

INTRODUÇÃO

Conheça algumas das nossas recomendações que assentam
em cinco setores chave da vida dos consumidores, nos quais
as ações de mudança terão um importante impacto na
redução da sua pegada ambiental.

SETORES

Justiça Ambiental
Habitação e Energia
Mobilidade
Alimentação
Promoção de Consumo Sustentável

JUSTIÇA
AMBIENTAL
Fundo
para
proteger
os
consumidores e respetivos bens face
a fenómenos climáticos extremos,
cujo valor variará consoante o grau
de exposição do município aos riscos
climáticos.

Divulgação da Pegada Ecológica do
Concelho no Sítio da Internet, por
forma a atualizar e adaptar os
impactos dos estilos de vida e padrões
de consumo da sua comunidade no
ambiente.

Fundo Municipal de Emergência
Social, tendo em vista a atribuição de
apoio financeiro, de caráter urgente,
a agregados familiares e a pessoas
isoladas que vivam em situação
económico-social precária.

Avaliação
regular
do
impacto
ambiental, implementar em todas as
iniciativas
regulamentares
autárquicas uma avaliação prévia do
impacto ambiental das medidas.

Planos de contingência para a seca as projeções climáticas apontam
para
a
ocorrência
de
secas
progressivamente mais frequentes e
intensas.

Literacia sobre Alterações Climáticas acesso rápido e intuitivo a informação
atual sobre os efeitos das alterações
climáticas no concelho, a taxa de
execução da mitigação e as medidas
implementadas.

HABITAÇÃO E
ENERGIA

Estratégia Local de Habitação
orientada para o desenvolvimento de uma política
inclusiva e sustentável, que integre os fatores
necessários a garantir o acesso, a informação e a
manutenção da habitação dos Munícipes.

Programas de renovação
do edificado adstrito à
habitação social

Medidas de apoio à
renovação das habitações
privadas

Soluções de
autoconsumo de
energia renovável
nas habitações a custos
controlados ou sociais,
seja na modalidade
coletiva ou através de
cooperativas de
energia.

MOBILIDADE

Sistemas de Mobilidade de baixo CO2,
planeando e desenvolvendo uma rede de
ciclovias
segura
e
garantindo
a
disponibilização e utilização de postos
obrigatórios de parqueamento para o
estacionamento de bicicletas e trotinetas.
Programas municipais de apoio à aquisição
de bicicletas/trotinetes
Car
Sharing
Station
e
bolsas
de
estacionamento na periferia da cidade, bem
como
uma
maior
interligação
com
transportes partilhados para deslocação ao
centro urbano.
Veículos elétricos - apoios à substituição
dos veículos a combustão.

Incentivos para a utilização de transportes
públicos, direcionando esforços para a
requalificação e modernização da rede
ferroviária e rodoviária.
Serviço público de transporte flexível de
passageiros,
criando
condições
que
permitam a sua prestação e o acesso de
todos os residentes.

ALIMENTAÇÃO
Políticas locais para uma dieta alimentar
saudável e sustentável, contribuindo
para melhorar a dieta alimentar da
população
com
base
na
dieta
mediterrânica e permitindo ainda o
estreitamento
das
relações
entre
consumidores e produtores locais.

Abastecimento
de
cantinas
com
produção
local
através
da
implementação de um sistema de
compras
públicas
agregadas
da
produção local para abastecimento de
instituições locais e regionais.

Planos de literacia para o combate ao
desperdício alimentar, concebendo, ou
acelerando, a produção dos Planos
Municipais de Combate ao Desperdício
Alimentar.

Serviços de nutrição disponíveis aos
munícipes
que
possam
prestar
aconselhamento nutricional individual
aos cidadãos, participar em programas
de educação para a saúde e no domínio
da educação alimentar.

Comércio local de frutas e legumes não
calibrados,
isentando
os
respetivos
produtores comerciantes do pagamento
de uma taxa de ocupação.

PROMOÇÃO DE
CONSUMO
SUSTENTÁVEL
Distribuição de compositores comunitários,
promovendo ações de sensibilização e
formação ambiental à comunidade e
disponibilizando
o
fertilizante
aos
consumidores que contribuam para a sua
produção.
Políticas que promovam a otimização do
setor da Água, garantindo que as entidades
gestoras
menos
eficientes
sejam
penalizadas, que a monitorização das perdas
tenha por referência um princípio de
eficiência e o regime sancionatório local se
traduza numa compensação automática aos
consumidores, através da redução da tarifa
no ano subsequente.

Mapa MetroMinuto - promover percursos
pedestres
dentro
das
cidades
com
informação da distância e do tempo médio
em minutos dos percursos entre os vários
pontos/locais.
Mapa de Sustentabilidade do Município divulgar serviços sustentáveis e zonas de
lazer da cidade.
Comércio de bens em segunda mão e
mercados
de
trocas
isentando
os
promotores de taxas de ocupação e
estimulando e reforçando a reutilização de
produtos junto dos consumidores.

Melhorias na gestão de resíduos urbanos,
incentivando a redução da produção de
resíduos e separação da origem, e
garantindo, na prestação do serviço de
gestão de resíduos sólidos urbanos ao
utilizador final, uma maior eficiência e
melhoria na utilização dos recursos afetos,
acelerando a implementação de um regime
de taxa desindexada ao consumo de água.
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