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Rede Europeia de Localidades Sem Pesticidas 

Juntos para um futuro verdadeiramente ecológico e saudável  

*1Testemunhos das localidades pioneiras 

“Tenho a satisfação de confirmar que Copenhaga não usa pesticidas em áreas públicas. 
Não o fazemos há muitos anos. A cidade tem uma experiência tão boa com métodos 
alternativos de controlo de ervas daninhas até agora, que isso exclui a introdução de 
pesticidas” Morten Kabell, Presidente da Câmara Municipal, Cidade de 
Copenhaga/Dinamarca Capital Verde Europeia em 2014. 

  

“No dia 1 de julho de 2009, a cidade de Ghent decidiu deixar de usar pesticidas. Uma 
conceção adaptada dos espaços públicos provou ser muito importante para evitar o 
desenvolvimento das ervas daninhas. Varredoras mecânicas são usadas em grandes 
superfícies; a manutenção nos pontos críticos mais difíceis de alcançar é feita pelos 
funcionários de uma empresa social. Os cidadãos têm um papel importante a 
desempenhar: é seu dever manter o passeio em frente das suas casas sem ervas daninhas. 
Acreditamos firmemente que tornar as cidades livres de pesticidas é um passo importante 

no conceito geral de tornar as cidades sustentáveis.” Daniel Termont, Presidente da 

Câmara Municipal de Ghent. 

 

Porquê uma Rede Europeia de Localidades Sem Pesticidas? 

Os pesticidas não são usados apenas na agricultura para produzir alimentos, mas também em 
áreas verdes de escolas, campos de jogos, parques infantis, parques urbanos, jardins privados, 
campos desportivos, passeios e cemitérios. Todos os cidadãos estão expostos direta ou 
indiretamente a dezenas de pesticidas diferentes todos os dias por meio da alimentação e do 
meio ambiente.  
 
Um número crescente de evidências científicas tem demonstrado os efeitos nocivos dos 
pesticidas na saúde humana e na biodiversidade, especialmente em crianças pequenas e no feto, 
enquanto muitos pesticidas são conhecidos pelo seu risco de causar cancro, alterar o DNA ou 
prejudicar a reprodução.  
 
Não há necessidade de usar pesticidas nas áreas urbanas. Isso tem sido repetidamente 
comprovado pelas muitas localidades e cidades que já são livres de pesticidas2. 70 por cento dos 
cidadãos europeus vive em cidades e os cidadãos estão cada vez mais preocupados com o uso de 
pesticidas e existe um forte interesse político e público para eliminá-los. 
 
Enquanto muitas cidades na Europa já são isentas de pesticidas, integradas no contexto de uma 
regulamentação nacional (por exemplo, França, Bélgica e Luxemburgo), há um número 
crescente de cidades e localidades em toda a Europa que estão a trabalhar individualmente para 
se libertarem dos pesticidas, ou interessadas em fazê-lo. Mas precisamos de continuar o 

                                                           
1 Copenhaga e Ghent estão entre as localidades, cidades e regiões que já decidiram há muito tempo 
abandonar os pesticidas.  
2 

Veja o mapa das
 
localidades sem pesticidas pioneiras: http://www.localidades-sem-pesticidas.info/pioneiras  

http://www.localidades-sem-pesticidas.info/pioneiras
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processo e que mais autarquias locais se comprometam no desafio de se tornarem livres de 
pesticidas. É necessário unir esforços com o setor agrícola, consciencializar a população, 
promover a produção e o consumo de alimentos biológicos, envolver a comunidade médica, 
promover a biodiversidade e as alternativas sustentáveis, entre outros, para se conseguir atingir 
a proibição dos pesticidas nas áreas públicas e privadas. A liderança política dos cidadãos é a 
chave para esse esforço, pois poucos governos demonstraram a vontade ou o poder de intervir e 
destruir o mal pela raíz.  

Abandonar os pesticidas não só protege as pessoas e o meio ambiente, mas também abre 

caminho para uma vida verdadeiramente sadia. As autoridades locais envolvidas podem esperar 

uma troca de experiências e das melhores práticas, o que significa um caminho mais rápido para 

resultados melhores. 

Missão e Objetivos 

A Rede Europeia de Localidades Sem Pesticidas prevê uma Europa onde o uso de pesticidas é 
minimizado e substituído pelas alternativas sustentáveis disponíveis, e assim, a saúde dos 
cidadãos e do meio ambiente é salvaguardada, e uma melhor qualidade de vida é alcançada. 
 
O objetivo geral da rede é reunir uma massa crítica de localidades comprometidas com a 
eliminação progressiva do uso de pesticidas e fornecer uma plataforma europeia de experiência, 
prática e partilha de conhecimentos e apoio mútuo. 
 
A rede visa também aumentar a consciência política a todos os níveis. Ser membro da Rede 
Europeia Sem Pesticidas requer um empenho político, ou seja, assinar o compromisso, e os 
resultados gerados pelas atividades da rede são usados para apoiar a eliminação gradual de 
pesticidas a nível nacional e europeu. 
 

Cinco razões para aderir à Rede Europeia de Localidades Sem 

Pesticidas  

1) Demonstrar liderança empenhada – Os cidadãos estão cada vez mais preocupados 

com o uso de pesticidas e 70% dos cidadãos europeus vivem nas cidades. Terá as boa 

práticas da sua localidade promovidas em toda a Europa através de diversos canais de 

comunicação (site da campanha europeia com um mapa interativo, meios de comunicação 

social, trabalho de imprensa a nível da UE) e ganhará visibilidade para os resultados 

alcançados e a sua liderança política. 

2) Partilha entre pares – Muitas cidades da Europa já abandonaram os pesticidas, muitas 

outras estão em processo de transição ou a avaliar fazê-lo. Inspire-se, aprenda e 

compartilhe.  

3) Atualização dos desenvolvimentos mais recentes – O uso de pesticidas é um tema 

“quente” a nível da UE e nível nacional. A PAN Europa e seus parceiros estão na linha de 

frente do debate político.  

4) Fortalecer o seu perfil ecológico – Abandonar os pesticidas é fundamental na 

transição para uma cidade verdadeiramente ecológica e está intimimamente interligado 
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com os esforços e atividades de greening urbano (como a biodiversidade urbana e a 

agricultura urbana).  

5) Seja parte de um movimento europeu – Junte-se às localidades proativas que 

desejam um futuro verdadeiramente ecológico e saudável para seus habitantes. 

Mapa da Rede Europeia de Localidades Sem Pesticidas e informação 

adicional 

A autarquia signatária será exibida num mapa no site da Campanha Localidades Sem Pesticidas 

da PAN Europa de acordo com o progresso realizado com um resumo das atividades e 

resultados alcançados. 

Serão assinalados as seguintes etapas de progresso (com cores diferenciadas no mapa): 

1- Abandono da aplicação de glifosato/herbicidas em áreas sob gestão da autarquia  

2- Abandono da aplicação de pesticidas em áreas sob gestão da autarquia (nenhum herbicida ou 

outro pesticida sintético é usado) com a publicação de todas as derrogações relativas às 

utilizações de pesticidas  

3- Abandono da aplicação de pesticidas em todo o território na área da autarquia (áreas públicas 

e privadas, incluindo não apenas jardins privados, mas também áreas agrícolas)  

 

Visite o site “Localidades Sem Pesticidas” para obter informação sobre alternativas aos 

pesticidas. Está disponível informação sobre muitos problemas e métodos alternativos na 

abordagem sem pesticidas em áreas urbanas.  

 

Esclarecimento: Manifesto “Autarquias sem Glifosato/Herbicidas” e 

adesão à Rede Europeia de Localidades sem Pesticidas 

A subscrição do Manifesto "Autarquias sem Glifosato/Herbicidas" implica apenas o 

compromisso das autarquias em abandonar os herbicidas de síntese nos espaços da sua 

responsabilidade (salvo eventuais exceções devidamente fundamentadas e comunicadas à 

Quercus). Já a adesão à Rede Europeia de Localidades sem Pesticidas obriga a um empenho de 

maior fôlego com o intuito de reduzir todos os pesticidas sintéticos (e não apenas os herbicidas) 

em todo o território público ou privado inscrito na área da respetiva autarquia, e não apenas 

nos espaços da responsabilidade da autarquia. No entanto estas subscrições complementam-se, 

pelo que cada autarquia avaliará as suas condições e o momento oportuno para subscrever cada 

um destes documentos.   

CONTACTOS  
PAN Europa:  

Seda Orhan 

Gestora de parcerias 

Email seda@pan-europe.info 

QUERCUS - ANCN 
Alexandra Azevedo 
Coordenadora da Campanha Autarquias 
sem Glifosato / Herbicidas 
Telf 927986193 
Email alexandraazevedo@quercus.pt   

http://www.localidades-sem-pesticidas.info/rede-europeia
http://www.localidades-sem-pesticidas.info/
http://www.localidades-sem-pesticidas.info/metodos-tecnicas
mailto:seda@pan-europe.info
mailto:alexandraazevedo@quercus.pt

