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Assembleia Municipal 
 

 

MOÇÃO 

Contribuição para a redução dos efeitos das alterações climáticas 

 

Nos tempos atuais, na era da informação, os grandes temas são à escala global. Nunca anteriormente, 

as ações humanas tinham consequências ao nível do nosso planeta. Os níveis de poluição e das 

alterações climáticas, são um dos grandes desafios que enfrentamos. As suas consequências são 

notórias e podem ser catastróficas, caso não se altere o rumo seguido. O aumento da 

consciencialização da gravidade do problema, nomeadamente, nas gerações mais jovens, tem levado 

à reivindicação da necessidade de se implementarem medidas urgentes para diminuir as emissões de 

gases na atmosfera. Isto obriga a mudanças efetivas no atual sistema socioeconómico. 

 

A primeira das causas das alterações climáticas são as emissões de gases, com efeito de estufa. Mas, 

muitas outras contribuem para a agudização do problema, como sejam, o desflorestamento, a poluição 

hídrica, a agricultura intensiva, a produção de enormes quantidades de plásticos e outros produtos não 

biodegradáveis. 

 

Estamos perante um desafio que urge enfrentar e agir para que se adotem medidas sérias e 

consistentes, que permitam recuperar o equilíbrio ambiental, não passando por novas taxas ou 

impostos ditos “verdes” e que não acentuem a clivagem entre pobres e ricos. O nosso planeta e a 

proteção de todos os seres que nele vivem têm que estar acima dos interesses instalados num sistema 

de mercado que só se preocupa com o lucro. Há que travar negócios de milhões que são grandes fontes 

de poluição e incentivar o investimento em novas tecnologias limpas a custos sustentáveis. Há que 

dizer não à privatização da água e dos resíduos. 

 

Alguns partidos, como o Partido Ecologista  “Os Verdes”, têm lutado, na Assembleia da República, bem 

como noutros fóruns, por medidas como a Lei Quadro das Águas, pela exploração e gestão pública da 

água; um Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água; a revisão da Convenção de Cooperação para a 

Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas; a 

defesa dos mares; o fomento do uso dos transportes públicos, nomeadamente, o ferroviário; a defesa 

da preservação da biodiversidade; reforçar os meios de fiscalização e inspeção ambiental em Portugal. 

A defesa do ambiente e o combate às alterações climáticas são uma missão que, tendo âmbito global, 

há que agir localmente. 
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O município da Moita tem pugnado por políticas de defesa de solos, promoção de atividades 

económicas tradicionais e sustentáveis, educação ambiental, melhores práticas na área dos resíduos 

e da limpeza urbana, bem como manutenção de espaços verdes, pela substituição da luminária 

tradicional por lâmpadas LED. O município tem defendido, intransigentemente a água pública e 

combatido as perdas e o desperdício; e tem promovido o transporte público, tendo aderido e investido, 

nos novos passes metropolitanos a preços reduzidos. 

 

Além destas e outras medidas, o município participa, no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, na 

elaboração do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, que visa diagnosticar e 

responder aos novos desafios ambientais. 

 

Toda esta problemática ambiental exige, por parte da Administração Central, mais medidas e reforço 

de meios e uma intervenção mais focada no interesse público. 

 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de setembro de 2019, delibera: 

 

• Exigir o reforço dos meios do Estado para o desenvolvimento de uma verdadeira política de defesa 

da natureza, ao serviço das populações e do país; 

• Exigir o reforço do investimento em transportes públicos, a preços reduzidos, nomeadamente, 

ferroviário; 

• Exigir a exploração e gestão pública da água, saneamento e resíduos; 

• Exigir a implementação de alternativas energéticas de âmbito público; 

• Exigir o investimento no desenvolvimento de alternativas aos combustíveis fósseis; 

• Exigir o reforço dos meios das autarquias, para que possam prosseguir e melhorar a sua intervenção 

relativamente às questões ambientais. 

 

 

 

Moita, 30 de setembro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

Aprovado por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, 

um do CDS, um independente; oito abstenções do PS, na sessão ordinária de 27 de setembro de 2019. 


