JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

PROJETO – EU DIGO NÃO AO PLÁSTICO!
A sustentabilidade ambiental é, cada vez mais, uma preocupação presente nas
ações da Junta de Freguesia de Olivais. Neste sentido, os objetivos passam por
implementar medidas que permitam monitorizar e percecionar os fluxos anuais de
vários parâmetros energético-ambientais. Tendo em conta que a Junta de
Freguesia de Olivais pretende ser exemplo vivo de boas práticas ambientais,
assume uma posição contra a utilização do plástico em meio escolar. Pretende,
ainda, ser veículo de demonstração de melhores alternativas para o ambiente
junto dos futuros adultos.
A viabilidade deste projeto assentou na articulação entre a Junta de Freguesia de
Olivais e as escolas básicas e jardins-de-infância.

Contextualização:
- Os lanches escolares das sete escolas básicas e jardins-de-infância eram
entregues em cada sala, em sacos de plástico transparente, envolvendo o pão em
película aderente;
- Eram utilizados 290 kg de plástico por ano letivo;
- À semelhança do exposto nos pontos anteriores, eram utilizadas 76 000 colheres
de plástico descartável por ano letivo;
- Eram utilizadas, ainda, 158 085 palhinhas, provenientes dos pacotes individuais
de leite e de sumo.

Objetivos:
- Reduzir a utilização do plástico em meio escolar;
- Promover uma missão ambiental junto das crianças e da população em geral;
- Recorrer a alternativas mais sustentáveis;
- Promover e motivar a reciclagem.
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Mudanças:
- No ano letivo 2018/2019, os alunos passaram a lanchar nos refeitórios escolares,
o que permitiu a utilização da palamenta existente, evitando o recurso a pacotes
de leite e sumo individuais, a utilização de colheres descartáveis, a eliminação das
palhinhas, a supressão da película aderente e, ainda, a abolição dos sacos de
plástico utilizados anteriormente.
- As crianças, após o lanche, passaram a reciclar as poucas embalagens de
plástico, recorrendo a pequenos ecopontos existentes nos refeitórios escolares
para esse efeito. Todos os plásticos recolhidos (pacotes de leite, embalagens dos
condutos utilizados na confeção dos lanches e tampinhas de plástico)
potenciaram uma parceria com a Associação Pais em Rede, intitulada “Toneladas
de Ajuda”, que tem como principal objetivo recolher os materiais supracitados e,
com a entrega destes nos centros de triagem e ecocentros da Valorsul, promover
a angariação de verbas a favor da Associação Pais em Rede. Por sua vez, a
mesma canaliza esse valor para um projeto em parceria com a Junta de Freguesia
de Olivais, denominado “Olivais em Férias +”, destinado a jovens com paralisia
cerebral.
- Atualmente, em dias de piquenique em que haja necessidade de recorrer à
utilização de talheres descartáveis, a Junta de Freguesia de Olivais em parceria
com a empresa Triecologic, utiliza talheres de bambu.
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