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Assunto: Sensibilizar toda a população para a utilização de sacos reutilizáveis com vista 
a reduzir a produção de resíduos, especialmente o plástico. 

Descrição: A presente proposta visa auxiliar à redução do uso do plástico no comércio 
local, sensibilizando para a utilização de sacos reutilizáveis. Mais concretamente, 
proponho a distribuição de sacos de pano pelos comerciantes locais, com especial 
ênfase nas padarias e nos mini e supermercados – incentivando a troca dos sacos de 
plástico leves utilizados para a venda do pão e para as compras por sacos de pano. 

O objetivo desta iniciativa é sensibilizar para a redução da utilização do plástico, 
tornando as embalagens reutilizáveis e amigas do ambiente. Apesar das tentativas 
legislativas neste sentido (com a taxa dos sacos de plástico leves, por exemplo), muitas 
pessoas continuam a adquirir este tipo de sacos descartáveis. Portugal é um dos países 
da Europa onde mais sacos de plástico são utilizados, muitos apenas por uma vez. A 
produção, transporte e tratamento destes resíduos consome muitos recursos, além de que 
no lixo tendem a ser misturados com outros resíduos. Saliento que os sacos de plástico 
são o 2º resíduo mais encontrado à superfície do mar, sendo uma das maiores causas de 
poluição dos oceanos. Até 2030, a União Europeia deve reciclar cerca de 55% do 
plástico.. Para tal, a Comissão Europeia incentiva a que cada pessoa não consuma mais 
de 90 destes sacos por ano até ao fim de 2019, reduzindo, até 2025, para um número 
não superior a 40 sacos por pessoa por ano. 

Uma vez que reciclar já não está a ser suficiente, devemos cada vez mais evitar o 
plástico de uso único, como os referidos sacos leves, mas também palhinhas, copos e 
talheres descartáveis. Assim, esta medida contribuiria para esse objetivo, sensibilizando 
a população para esta necessidade, ao mesmo tempo que poderia auxiliar os 
comerciantes a fazer esta transição – tendo consciência de que os sacos de plástico são 
mais económicos do que sacos reutilizáveis – e ainda a promoção da imagem do 
concelho enquanto marca de sustentabilidade e responsabilidade social. 

Para que possamos ser cada vez mais amigos do ambiente, sondei uma empresa acerca 
da produção de sacos de pano para o pão, tendo-me sido fornecido um orçamento de 
cerca de 0,70€ por unidade. Considerando a verba destinada a este projeto, seria 
possível gastar, por exemplo, 12.500€ na produção de cerca de 17.500 sacos para o pão 
e utilizar o restante para a produção de sacos de pano para as compras, a distribuir pelos 
comerciantes locais. 

Freguesia: Todo o Concelho. 

 


