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Plástico Proibido nas Infraestruturas do Município de Fornos de 

Algodres, a partir de 01/01/2019 

 
“STOP ao Uso do Plástico”, é a nova campanha de sensibilização do Município de Fornos de Algodres. 

Neste sentido, o plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido, a partir de 1 de janeiro 

de 2019, nas infraestruturas e eventos sob responsabilidade do Município de Fornos de Algodres. 

Desta forma, o Executivo Camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, 

publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 2018. O Executivo 

Camarário, para além da total proibição de plástico descartável, irá promover uma otimização de 

processos e privilegiar a proteção ambiental de uma forma mais sustentável, através da redução do 

consumo de papel e consumíveis de impressão. 

Assim ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para 

consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas 

infraestruturas e eventos de responsabilidade do Município de Fornos de Algodres. 

O consumo de água é fundamental para o equilíbrio do corpo humano e para a saúde, desta forma, 

no passado dia 23 de outubro de 2018, foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de 

enchimento de água) para todos os utilizadores terem possibilidade de encherem as suas garrafas 

reutilizáveis – já disponibilizadas no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A.”. 

Com estas medidas adotadas, o Município de Fornos de Algodres segue localmente as políticas de 

âmbito Nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia linear para uma 

economia circular. Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de 

procedimentos e comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na 

valorização de materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, 

prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na 

produção de resíduos. 

Em Fornos de Algodres, estamos a trabalhar diariamente para alcançar as metas que Portugal se 

propôs para 2020. 
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Link: https://www.tsf.pt/programa/noticiarios/emissao/noticiario-das-15h00-

10369624.html?fbclid=IwAR0NPvAYzNLsl3pknnPdwTczudluo-8dwGTm8y0UWj5WdQ7JeED4LmSXzl4  

Intervenção do Sr. Vereador Eng.º Bruno Costa do Município de Fornos de Algodres no noticiário da rádio TSF- Rádio Notícias, 
sobre a nova campanha do Município de Fornos de Algodres, intitulada” STOP ao Uso do Plástico”. 

 Através do contacto feito por uma Rádio Nacional, fica bem patente que a Estratégia Local que o Município de Fornos de 
Algodres está a percorrer, vai ao encontro das Preocupações e Estratégias Nacionais. 

[Intervenção no Jornal das 15h entre os 04:14 e 06:02] 
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Câmara de Fornos de Algodres proíbe utilização 

de plástico descartável a partir de janeiro 
 

A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização de 

plástico descartável nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019, 

foi hoje anunciado. 

Lusa 

 A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir de janeiro 

o plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob 
a sua responsabilidade. 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres 
intitulada "STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente". 

"Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, 
publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 2018", é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos 
de Algodres "irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de 
uma forma mais sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de 
impressão". 

"Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis 
para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, 
nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do município", é também referido. 

A autarquia lembra que no âmbito da campanha "A Água Não Dura Sempre. POUPE-A", também 
já foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os 
utilizadores terem possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que "segue localmente 
as políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia 
linear para uma economia circular". 

"Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e 
comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização 
de materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o 
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seu ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na produção de 
resíduos", justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente "para 
alcançar as metas que Portugal se propôs para 2020". 
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AUTARQUIA DE FORNOS DE ALGODRES 
PROÍBE O PLÁSTICO DESCARTÁVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização 
de plástico descartável nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 
2019, foi hoje anunciado. 
 
A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização de plástico 
descartável nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019, foi hoje anunciado. 

A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir de janeiro o 
plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob 
a sua responsabilidade. 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres 
intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente”. 

“Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, 
publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 2018”, é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos 
de Algodres “irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de 
uma forma mais sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de 
impressão”. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis 
para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas 
descartáveis, nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do município”, é também 
referido. 
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A autarquia lembra que no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A”, também 
já foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os 
utilizadores terem possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue localmente 
as políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia 
linear para uma economia circular”. 

“Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e 
comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização 
de materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o 
seu ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na produção de 
resíduos”, justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente “para 
alcançar as metas que Portugal se propôs para 2020”. 
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CM de Fornos de Algodres proíbe plástico 

descartável a partir de Janeiro 
 

A Câmara de Fornos de Algodres vai proibir a utilização de plástico descartável nos seus equipamentos 

a partir do dia 1 de Janeiro de 2019. A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em 

comunicado, que a partir de Janeiro o plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas 

infra-estruturas e nos eventos sob a sua responsabilidade. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para 

consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas infra-

estruturas e eventos de responsabilidade do município”, sublinha, lembrando que no âmbito da 

campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A”, também já foram disponibilizados dispensadores 

de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores terem possibilidade de encherem as suas 

garrafas reutilizáveis. 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres 

intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente”. “Desta forma, o executivo 

camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada em Diário da 

República n.º 207/2018, Série I de 26 de Outubro de 2018”, explica. 

mailto:geral@cm-fornosdealgodres.pt
http://www.cm-fornosdealgodres.pt/
https://celoriconews.pt/cm-de-fornos-de-algodres-proibe-plastico-descartavel-a-partir-de-janeiro/


 
Estrada Nacional 16 * Apartado 15 * 6370-999 Fornos de Algodres                                                                                                            Mod.CMFA.124.01 
Tel. + 351 271 700 060 * Fax. + 351 271 700 068                                                                                                                                                               8 / 32                                                                                                                  
geral@cm-fornosdealgodres.pt * www.cm-fornosdealgodres.pt 

 
 

A nota refere também que, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de 

Fornos de Algodres “irá promover uma optimização de processos e privilegiar a protecção ambiental 

de uma forma mais sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de 

impressão”. 

Com as medidas adoptadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue localmente as 

políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da actual economia linear 

para uma economia circular”. “Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através 

de procedimentos e comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e 

na valorização de materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, 

prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na 

produção de resíduos”, conclui. 
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Câmara de Fornos de Algodres proíbe utilização de 

plástico descartável a partir de janeiro  

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia. 

 

Por: Lusa 

 

A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização de plástico descartável 

nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019, foi esta quinta-feira anunciado. A autarquia 

presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir de janeiro o plástico de utilização 

única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob a sua responsabilidade. A 

decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres intitulada 

"STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente". "Desta forma, o executivo camarário 

segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, 

Série I de 26 de outubro de 2018", é indicado. Segundo a nota, além da total proibição de plástico 

descartável, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres "irá promover uma otimização de processos e 

privilegiar a proteção ambiental de uma forma mais sustentável, através da redução do consumo de papel 

e [de] consumíveis de impressão". "Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de 

copos de plástico descartáveis para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres 

e garrafas descartáveis, nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do município", é também 

referido. A autarquia lembra que no âmbito da campanha "A Água Não Dura Sempre. POUPE-A", também 

já foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores terem 

possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. Com as medidas adotadas, o município de 
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Fornos de Algodres sublinha que "segue localmente as políticas de âmbito nacional, contribuindo desta 

forma para uma transição da atual economia linear para uma economia circular". "Esta transição exige a 

promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e comportamentos assentes na 

desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de materiais, de forma a extrair o 

máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, 

decisivamente, para uma eficaz redução na produção de resíduos", justifica. A Câmara Municipal de 

Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente "para alcançar as metas que Portugal se 

propôs para 2020.” 
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Fornos de Algodres proíbe uso de plástico 

descartável a partir de janeiro 
A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização de plástico 
descartável nos seus equipamentos a partir do dia 1 de janeiro de 2019. 

A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir de janeiro o 
plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob a 
sua responsabilidade. 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres 
intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente”. 

“Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, 
publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 2018”, é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos de 
Algodres “irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de uma forma 
mais sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de impressão”. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis 
para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, 
nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do município”, é também referido. 
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A autarquia lembra que no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A”, também já 
foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores 
terem possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue localmente as 
políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia linear 
para uma economia circular”. 

“Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e 
comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de 
materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu 
ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na produção de 
resíduos”, justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente “para alcançar 
as metas que Portugal se propôs para 2020”. 
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utilização de plástico descartável a partir de 
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A Câmara de Fornos de Algodres, liderada pelo socialista Manuel Fonseca, vai proibir a utilização de plástico 

descartável nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019. A decisão surge no âmbito da 

campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja 

consciente, pense no Ambiente”. 

A autarquia refere, em comunicado, que a partir de janeiro o plástico de utilização única ou descartável vai ser 

proibido nas infraestruturas e nos eventos sob a sua responsabilidade. “Desta forma, o executivo camarário 

segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, 

Série I de 26 de outubro de 2018”, é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres 
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“irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de uma forma mais 

sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de impressão”. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para 

consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas 

infraestruturas e eventos de responsabilidade do município”, é também referido. 

A autarquia lembra que no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A”, também já foram 

disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores terem 

possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue localmente as políticas de 

âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia linear para uma economia 

circular”. 

“Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e comportamentos 

assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de materiais, de forma a extrair 

o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, 

decisivamente, para uma eficaz redução na produção de resíduos”, justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente “para alcançar as metas 

que Portugal se propôs para 2020”. 
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utilização de plástico descartável a partir de 
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fonte: Lusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da 
autarquia intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, 
pense no Ambiente”. 

A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização de 
plástico descartável nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019, 
foi hoje anunciado. 

A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir 
de janeiro o plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas 
infraestruturas e nos eventos sob a sua responsabilidade. 
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A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos 
de Algodres intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no 
Ambiente”. 

“Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros 
n.º 141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de 
outubro de 2018”, é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara 
Municipal de Fornos de Algodres “irá promover uma otimização de processos e 
privilegiar a proteção ambiental de uma forma mais sustentável, através da redução 
do consumo de papel e [de] consumíveis de impressão”. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico 
descartáveis para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como 
talheres e garrafas descartáveis, nas infraestruturas e eventos de responsabilidade 
do município”, é também referido. 

A autarquia lembra que no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. 
POUPE-A”, também já foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de 
enchimento) para todos os utilizadores terem possibilidade de encherem as suas 
garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue 
localmente as políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma 
transição da atual economia linear para uma economia circular”. 

“Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de 
procedimentos e comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, 
na reutilização e na valorização de materiais, de forma a extrair o máximo de 
utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, 
assim, decisivamente, para uma eficaz redução na produção de resíduos”, justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar 
diariamente “para alcançar as metas que Portugal se propôs para 2020”. 
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Câmara de Fornos de Algodres proíbe 
utilização de plástico descartável a 
partir de janeiro 

A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização 

de plástico descartável nos seus equipamentos a partir do dia 1 de janeiro de 

2019. 

MadreMedia/Lusa 

A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir de janeiro o 

plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob 

a sua responsabilidade. 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres 

intitulada "STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente". 

"Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, 

publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 2018", é indicado. 
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Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos 

de Algodres "irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de 

uma forma mais sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de 

impressão". 

"Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis 

para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, 

nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do município", é também referido. 
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Câmara de Fornos de Algodres proíbe 
utilização de plástico descartável a partir 
de Janeiro 
AGÊNCIA LUSA /GUARDA  
 
 

 
 

A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a utilização de plástico descartável 
nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019, foi hoje anunciado. 

A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a partir de janeiro o plástico 
de utilização única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob a sua 
responsabilidade. 

A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de Algodres intitulada 
“STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente”. 

“Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada 
em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 2018”, é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos de 
Algodres “irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de uma forma 
mais sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de impressão”. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para 
consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas 
infraestruturas e eventos de responsabilidade do município”, é também referido. 
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A autarquia lembra que no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A”, também já foram 
disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores terem 
possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue localmente as políticas 
de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia linear para uma 
economia circular”. 

“Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e 
comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de 
materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de 
vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma eficaz redução na produção de resíduos”, justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente “para alcançar as 
metas que Portugal se propôs para 2020”. 
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Em 2019, o plástico será proibido nas infraestruturas do Município de 
Fornos de Algodres 

 

 

Ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico 
descartáveis para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e 
garrafas descartáveis, nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do Município 
de Fornos de Algodres. 

STOP ao Uso do Plástico é a nova campanha de sensibilização do Município de Fornos de Algodres, ou seja, o 

plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido, a partir de 1 de janeiro de 2019, nas infraestruturas e 
eventos sob responsabilidade do Município de Fornos de Algodres. Desta forma, o Executivo Camarário segue a 
resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de 
outubro de 2018. O Executivo Camarário, para além da total proibição de plástico descartável, irá promover uma 
otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de uma forma mais sustentável, através da redução do 
consumo de papel e consumíveis de impressão. 
Assim ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para consumo de 
café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas infraestruturas e eventos de 
responsabilidade do Município de Fornos de Algodres. 

O consumo de água é fundamental para o equilíbrio do corpo humano e para a saúde, desta forma, no passado dia 
23 de outubro de 2018, foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento de água) para todos 
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os utilizadores terem possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis – já disponibilizadas no âmbito da 
campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A.”. 

Com estas medidas adotadas, o Município de Fornos de Algodres segue localmente as políticas de âmbito Nacional, 
contribuindo desta forma para uma transição da atual economia linear para uma economia circular. Esta transição 
exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de procedimentos e comportamentos assentes na 
desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de materiais, de forma a extrair o máximo de 
utilidade dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, decisivamente, para uma 
eficaz redução na produção de resíduos. 

Em Fornos de Algodres, estamos a trabalhar diariamente para alcançar as metas que Portugal se propôs para 2020. 
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Fornos de Algodres proíbe 

uso de plástico descartável 

a partir de janeiro 
A Câmara de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vai proibir a 

utilização de plástico descartável nos seus equipamentos a partir do 

dia 01 de janeiro de 2019, foi hoje anunciado. 

 

Por: Lusa 

A autarquia presidida por Manuel Fonseca (PS) refere, em comunicado, que a 

partir de janeiro o plástico de utilização única ou descartável vai ser proibido nas 
infraestruturas e nos eventos sob a sua responsabilidade. 
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A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de 
Algodres intitulada "STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente". 

"Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do Conselho de Ministros n.º 
141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de outubro de 
2018", é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal 
de Fornos de Algodres "irá promover uma otimização de processos e privilegiar a 
proteção ambiental de uma forma mais sustentável, através da redução do consumo 
de papel e [de] consumíveis de impressão". 

"Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico 
descartáveis para consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres 
e garrafas descartáveis, nas infraestruturas e eventos de responsabilidade do 
município", é também referido. 

A autarquia lembra que no âmbito da campanha "A Água Não Dura Sempre. POUPE-
A", também já foram disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) 
para todos os utilizadores terem possibilidade de encherem as suas garrafas 
reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que "segue 
localmente as políticas de âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma 
transição da atual economia linear para uma economia circular". 

"Esta transição exige a promoção do uso eficiente de recursos, através de 
procedimentos e comportamentos assentes na desmaterialização, na reciclagem, na 
reutilização e na valorização de materiais, de forma a extrair o máximo de utilidade 
dos bens e equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida e contribuindo, assim, 
decisivamente, para uma eficaz redução na produção de resíduos", justifica. 

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente 
"para alcançar as metas que Portugal se propôs para 2020". 
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Câmara de Fornos de Algodres avança com campanha “STOP ao USO 

do PLÁSTICO” em 2019 

 

 

 

 

 

 

A Câmara de Fornos de Algodres, liderada por Manuel Fonseca, vai proibir a utilização 
de plástico descartável nos seus equipamentos a partir do dia 01 de janeiro de 2019. 
A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de Fornos de 
Algodres intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente”. 

A autarquia refere, em comunicado, que a partir de janeiro o plástico de utilização 
única ou descartável vai ser proibido nas infraestruturas e nos eventos sob a sua 
responsabilidade. “Desta forma, o executivo camarário segue a resolução do 
Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, 
Série I de 26 de outubro de 2018”, é indicado. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal 
de Fornos de Algodres “irá promover uma otimização de processos e privilegiar a 
proteção ambiental de uma forma mais sustentável, através da redução do consumo 
de papel e [de] consumíveis de impressão”. 
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CÂMARA DE FORNOS DE ALGODRES ELIMINOU A 

UTILIZAÇÃO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 

A partir de hoje, a Câmara de Fornos de Algodres elimina a utilização de plástico descartável nas infraestruturas e 

nos eventos sob a sua responsabilidade. A decisão surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de 

Fornos de Algodres intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente”, como explicou o 

vereador Bruno Costa, que acrescentou que o café vai ser servido em copos especiais e as garrafas de água também 

vão deixar de existir. 

Bruno Costa adianta que os novos copos já foram testados no festival da Biodiversidade de Fornos de Algodres da 

sua responsabilidade. O café vai ser servido em copos especiais e as garrafas de água em plástico também vão deixar 

de existir. (ouvir aqui) 
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Município de Fornos de Algodres deixa de 

utilizar plástico descartável 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara de Fornos de Algodres, liderada pelo socialista Manuel Fonseca, proibiu a utilização de plástico 

descartável nos seus equipamentos. A medida surge no âmbito da campanha de sensibilização da autarquia de 

Fornos de Algodres intitulada “STOP ao Uso de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente” e entrou em vigor 

com a entrada do novo ano. 

O uso de plástico de utilização única ou descartável está proibido nas infraestruturas e nos eventos sob a 

responsabilidade do Município de Fornos de Algodres. “Desta forma, o executivo camarário segue a resolução 

do Conselho de Ministros n.º 141/2018, publicada em Diário da República n.º 207/2018, Série I de 26 de 

outubro de 2018”, é indicado numa nota da autarquia. 

Segundo a nota, além da total proibição de plástico descartável, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

“irá promover uma otimização de processos e privilegiar a proteção ambiental de uma forma mais 

sustentável, através da redução do consumo de papel e [de] consumíveis de impressão”. 

“Assim, ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para 

consumo de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas 

infraestruturas e eventos de responsabilidade do município”, é também referido. 

A autarquia lembra que no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A”, também já foram 
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disponibilizados dispensadores de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores terem 

possibilidade de encherem as suas garrafas reutilizáveis. 

Com as medidas adotadas, o município de Fornos de Algodres sublinha que “segue localmente as políticas de 

âmbito nacional, contribuindo desta forma para uma transição da atual economia linear para uma economia 

circular”. A Câmara Municipal de Fornos de Algodres assume que está a trabalhar diariamente “para alcançar 

as metas que Portugal se propôs para 2020”. 
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Plástico descartável proibido nos equipamentos 
municipais em Fornos de Algodres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já está em vigor a proibição de utilização de plástico descartável nos equipamentos municipais e eventos 

organizados pela autarquia de Fornos de Algodres. 

A decisão decorre da campanha de sensibilização levada a cabo pelo município intitulada “STOP ao Uso 

de Plástico. Seja consciente, pense no Ambiente” e também da resolução do Conselho de Ministros nº 

141/2018, publicada em “Diário da República”, de 26 de outubro de 2018. Segundo a Câmara presidida 

pelo socialista Manuel Fonseca, além da total proibição de plástico descartável, será levada a cabo «uma 

otimização de processos» para reduzir o consumo de papel e de consumíveis de impressão. «Assim, 

ficam proibidos a aquisição ou utilização, por exemplo, de copos de plástico descartáveis para consumo 

de café, de água ou de outras bebidas, bem como talheres e garrafas descartáveis, nas infraestruturas e 

eventos de responsabilidade do município», refere a edilidade fornense. 

Já no âmbito da campanha “A Água Não Dura Sempre. POUPE-A” foram disponibilizados dispensadores 

de água (pontos de enchimento) para todos os utilizadores terem possibilidade de encherem as suas 

garrafas reutilizáveis. Com estas medidas, o município sublinha que «segue localmente as políticas de 

âmbito nacional» na promoção do uso eficiente de recursos, de procedimentos e comportamentos 

assentes na «desmaterialização, na reciclagem, na reutilização e na valorização de materiais, de forma a 
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extrair o máximo de utilidade dos bens e equipamentos, contribuindo assim para uma eficaz redução na 

produção de resíduos». 
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