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Assembleia Municipal 
 

 

RECOMENDAÇÃO 

Assegurar o Futuro no concelho da Moita 

 

Dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Ambiente. Esta data remete-nos para o ano de 1972 

onde foi realizada a primeira grande reunião, conhecida por Conferência de Estocolmo, organizada pela 

ONU, para tratar de questões relacionadas com o Ambiente. 

 

Quando se fala em Ambiente é inevitável que não se pense nas Alterações Climáticas. Os últimos 

relatórios do Painel Intergovernamental sobre este tema (IPCC) tornaram mais que evidente que as 

Alterações Climáticas são uma realidade e, se nada for feito até 2050, a temperatura aumentará 2ºC 

e assistiremos a fenómenos devastadores. 

 

Prevê-se que Portugal, a par dos países do mediterrâneo, seja um dos países mais afetados, com a 

intensificação das ondas de calor, secas prolongadas, aumento de fogos florestais e, por outro lado, 

tempestades intensas. 

 

Em 2015 a ONU desenvolveu uma agenda 2030 constituída por 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), aprovada por mais de 193 membros. Esta agenda pretende mobilizar esforços 

advindos de governos, cidadãos, empresas e instituições, criando um novo modelo global para erradicar 

a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o meio ambiente e combater as 

alterações climáticas. 

 

O próprio Secretário-Geral da ONU, António Guterres, já manifestou por algumas vezes, a sua 

preocupação, alertando os líderes mundiais pela falta de compromisso para cumprir as metas do 

Acordo de Paris. Também exortou a população mundial para que esta reclame, junto dos seus 

dirigentes, prestação de contas. 

 

Urge então a necessidade em estarmos na linha da frente e liderar o combate às alterações climáticas 

por via da sensibilização e através das instituições, empresas e agentes políticos que, ao assumirem 

este problema como uma verdadeira prioridade, são atores importantíssimos nesta luta, a par da 

sociedade civil que já começa a sair à rua e a exigir mais pelo nosso planeta. 

 

Exemplo disto é o movimento Fridays for Future – School Strike 4 Climate liderado pela jovem e ativista 

Greta Thunberg que todas as sextas-feiras falta às aulas para se sentar em frente do parlamento sueco, 
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com o intuito de chamar a atenção para este problema. Este movimento já chegou a Portugal e inspirou 

imensos jovens estudantes a participar na greve global climática. 

 

Neste sentido, e considerando que o combate às alterações climáticas é um desígnio nacional e local 

e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia Municipal da Moita, reunida 

a 24 de junho de 2019, recomenda à Câmara Municipal: 

 

1. Dar seguimento às recomendações aprovadas em assembleia municipal para Criação de um Plano 

Municipal para o Uso Eficiente da Água (Sessão Ordinária de 28/12/2017) e sobre o Uso e destino 

de resíduos plásticos (Sessão Ordinária de 22/06/2018). 

2. A elaboração de um relatório sobre o estado ambiental do concelho, o qual deva conter uma 

avaliação SWOT e avaliação de indicadores escolhidos pela Comissão Permanente de Ambiente, 

Infraestruturas e Equipamentos Urbanos, Proteção Civil e Mobilidade. 

3. Que dê prioridade à desmaterialização dos processos, utilizando o software que possui para o efeito 

ou, na eventualidade de não ser possível a total desmaterialização, que recorra ao uso de papel 

reciclado. 

4. Que a nível interno seja incentivada a prática de reciclagem de resíduos. 

5. Que, entre outras medidas, adote o “Eco Copo” para as festas populares em todas as freguesias do 

município, com o objetivo de diminuir os resíduos de plástico produzidos, com início no próximo ano; 

6. Que promova ações de sensibilização, a par das já existentes, visando contribuir para a reflexão e 

ação no âmbito dos ODS. 

 

 

Mais se aprovou a presente Recomendação em minuta, para imediata produção de efeitos, e o seu 

envio aos órgãos de comunicação social regionais e locais, bem como a publicação nos instrumentos 

municipais disponíveis online (redes sociais, site...) e comunicação interna. 

 

 

 

Moita, 25 de junho de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

Aprovado por unanimidade com trinta e um votos a favor, sendo dezasseis da CDU, nove do PS, três do 

BE, um do PSD, um do CDS, um do PAN, na sessão ordinária de 24 de junho de 2019. 


