ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
COM AÇÃO
DIRETA 2021

CONHEÇA AS
PROPOSTAS!
VOTE DE 4 DE JUNHO
A 9 DE JULHO DE 2021

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

SABE COMO VOTAR?
É FÁCIL!
Vote através do site ou envie um SMS
GRATUITO para 4902 com a seguinte
informação:
OPAD espaço PROPOSTAS EM QUE QUER
VOTAR espaço [Nº CC/BI] espaço DATA
NASCIMENTO [AAAAMMDD] espaço ACEITO

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
COM AÇÃO DIRETA 2021
POR UM PLANETA COM MENOS PLÁSTICO
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROPONENTE:
ÂNGELA BARRETO

13

ORÇ. MUNICÍPIO: 23 360,31 €
ORÇ. PROPONENTE: 2 600,00 €

O plástico está em toda a parte, está a sufocar silenciosamente o nosso
planeta. Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos,
sendo o equivalente a um camião cheio de lixo a cada minuto.
Em Portugal, anualmente, consumimos: 721 milhões de garrafas de plástico,
259 milhões de copos de café descartáveis, 1 000 milhões de palhinhas e 10
000 milhões de beatas de cigarros. No rio Douro já existem mais plásticos
do que larvas de peixe e ao longo da nossa costa vários peixes de consumo
humano contêm plásticos no seu trato digestivo. Estes números fazem pensar,
estamos preparados para mudar esta tendência?
Não existe uma solução única para este problema global e complexo, mas
todas as nossas ações, mesmo que pontuais e em pequena escala, irão
minimizar o impacto do plástico no nosso planeta.
O projeto “Por um planeta com menos plástico” é dirigido a todos os
habitantes do concelho de Aveiro e tem como objetivos:
- Reduzir o consumo de plásticos no quotidiano;
- Incentivar as famílias a ter atitudes mais amigas do ambiente.
Para dar resposta a estes objetivos pretende-se:
- Promover valores de sustentabilidade junto da comunidade através da
realização de palestras, conversas informais, workshops, campanhas de
sensibilização e passatempos;
- Desenvolver um site com informações
fidedignas e de fácil compreensão para
incentivar a adoção de práticas mais
sustentáveis;
- Distribuir 400 kits (1 por agregado
familiar) com produtos amigos do
ambiente, alternativos aos que fazem
parte do dia-a-dia e que contêm
grandes quantidades de plástico.
Vamos então lutar por um planeta com
menos plástico?

