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ASSEMBLEIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE QUELUZ E BELAS 

 

MOÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA COM 

GLIFOSATO 

 

1 - O glifosato é uma substância classificada pela Organização Mundial de 

Saúde como potencialmente cancerígena em seres humanos.  

 

2 - A lei que limita a utilização de herbicidas no espaço público, contendo o 

glifosato existe desde 2017, Decreto-Lei n.º 35/2017, mas a sua aplicação 

está longe de ser cumprida no concelho, apesar da Câmara Municipal de 

Sintra ter aderido ao manifesto “Autarquia sem Glifosato” em 9 de Junho 

de 2015. 

 

3 - Ainda esta semana foi  identificada aplicação de glifosato em várias 

ruas da freguesia de Queluz, em desrespeito do compromisso assumido de 

redução progressiva da utilização deste pesticida, podendo constatar-se que 

a sua utilização continua, com informação pública sobre as intervenções 

com herbicidas, legalmente obrigatória, bastante deficitária – informação 

inexistente, omissão de nomes, utilização em espaços proibidos por lei e 

não indicação de prazo de segurança, por exemplo. 

 

https://dre.pt/home/-/dre/106654351/details/maximized
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4 - Existem soluções alternativas à utilização desses produtos, aplicação de 

sal gema, monda mecânica e térmica, mudança de configuração de alguns 

espaços públicos e até deixar ervas em alguns locais onde a sua erradicação 

não seja necessária. 

 

Face ao exposto a Assembleia da União das Freguesias de Queluz e 

Belas, reunida a 21 de Dezembro de 2017, por proposta do Bloco de 

Esquerda delibera:  

1 - Manifestar a sua preocupação com os riscos para a saúde da 

população de Queluz e Belas, pelo uso de herbicidas contento glifosato. 

2 - Recomendar à Câmara Municipal de Sintra, a substituição de 

herbicida com glifosato, utilizado actualmente, por outras soluções que 

não possam pôr em risco a saúde pública.   

3 - Enviar esta moção à Assembleia e Executivo Municipal de Sintra. 

 

 

 

Belas, 21 de Dezembro de 2017 

 

Os eleitos do Bloco de Esquerda  


