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Braga – cidade amiga do ambiente

Recomendação

Braga – cidade amiga do ambiente
No âmbito das suas vastas atividades, a QUERCUS (Organização não
governamental de Ambiente) promove em Portugal o Ceres Ecotur/Eceat,
ação que culmina na atribuição do ECOLABEL, selo de qualidade que
certifica diferentes operadores turísticos em meio rural e natural,
promotores de atividades turísticas respeitadoras do meio onde se inserem.
Sendo o turismo um dos sectores com maior crescimento económico, que se
tem vindo a afirmar como um motor de desenvolvimento, ao mesmo tempo
que se assume como uma bandeira decisiva de promoção do país no
estrangeiro, impõe-se garantir a implementação de mecanismos que
promovam, sensibilizem e orientem os diferentes agentes turísticos para
a utilização sustentável do meio ambiente.
Uma vez que o ECOLABEL é, antes de mais, um referencial de boas práticas
ambientais, o Município terá todo o interesse em se empenhar num
processo que persegue tal objetivo e, de um modo geral, o desenvolvimento
sustentado.
São obviamente imensas as vantagens que decorrerão da atribuição do
título de ECOLABEL a estabelecimentos de hotelaria e de restauração, mas
também às empresas, principalmente do ponto de vista da sensibilização
para as boas prática da reciclagem, através de descontos municipais, mas
também captando o entusiasmo para a prática de um turismo responsável,
que recuse poluir, explorar recursos até à exaustão ou agravar as condições
de vida das populações locais.
Outra área de intervenção municipal seria a criação do ECOPASS, um
processo que teria o seu início com a introdução de um sistema digital nos
contentores de reciclagem. Tal técnica destina-se a registar, através de um
cartão específico ou, quiçá, através do próprio cartão de cidadão,
a quantidade de lixo reciclado introduzido por cada cidadão. Posteriormente,
ocorreria a conversão em pontos (da quantidade ou do peso do lixo), os
quais seriam trocados por descontos em serviços do Município (bilhetes para
espetáculos, transportes públicos, tarifas de água e saneamento, etc.).
Trata-se de uma medida que beneficia diretamente os munícipes e, nessa
medida os sensibiliza para as boas práticas ambientais, ao mesmo tempo
que contribui decisivamente para o objetivo central de Braga ser um
município cada vez mais ecológico.
Esta proposta tem ainda o condão de amenizar e recentrar o investimento que
a AGERE pretende fazer com o seu controverso e dispendioso projeto, o qual
envolve a retirada dos contentores de reciclagem e representa um enorme
retrocesso no que à proteção ambiental diz respeito, nesta que foi também
uma cidade pioneira na introdução de sistemas de recolha de lixo reciclado.

RECOMENDAÇÃO
Tendo em conta os considerandos supra os vereadores do Partido Socialista
propõem:
- Garantir a implementação de mecanismos que promovam, sensibilizem
e orientem os diferentes agentes turísticos para a utilização sustentável do
meio ambiente, com vista à atribuição do título ECOLABEL;
- Criação do ECOPASS, através da introdução de um sistema digital nos
contentores de reciclagem, que avalie a quantidade de lixo reciclado
introduzido por cada cidadão, com posterior conversão em pontos, que
possam ser trocados por descontos em serviços do Município.
Braga, 3 de setembro de 2018
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista

