
 
 

Moção - Resíduos de papel e cartão 

 

É com grande apreensão que os eleitos do PS na Assembleia Municipal de Serpa olham para a 

problemática dos resíduos no Concelho. 

Quem circula pelas várias localidades, e mesmo pelas vias que as servem, depara-se com 

situações de abandono e de deposição indevida de resíduos recicláveis valorizáveis. 

Esta situação denota da parte de alguns munícipes alguma incúria, falta de sensibilidade e 

educação ambiental, daí que seja necessário tomar medidas conducentes a uma maior 

sensibilização dos cidadãos para a importância de uma vivência responsável da política dos “Rs” 

(Reduzir, reutilizar, recuperar, renovar, reciclar). 

Sabemos que muito já foi feito, por parte de associações, da autarquia e pela Resialentejo. 

Contudo, nunca será demais encetar novos esforços para minimizar estes impactos negativos 

para a sustentabilidade da nossa região, no geral, e do nosso concelho, em particular. 

 

Considerando que a deposição correta de resíduos pode, em vez de constituir uma carga 

económica para o Município, ser fonte de receitas significativa; 

Considerando que urge adequar as soluções às caraterísticas da população e do concelho; 

Considerando que a deposição de resíduos de papel e cartão em ecoponto não se adequa às 

especificidades e volume dos maiores “produtores” de papel e cartão (serviços, comércio, 

indústria) podendo, no entanto, estes, contribuir para o aumento significativo das taxas de 

retoma de resíduos recicláveis valorizáveis. 

A Assembleia Municipal de Serpa propõe: 

1º – a criação de um serviço municipal de recolha porta a porta exclusivo para estes 

“produtores”; 

2 º – que este serviço seja gratuito; 

3º – que seja elaborado um regulamento de funcionamento, incluindo horário e periodicidade 

deste serviço, adequados às diversas situações, após auscultação dos interessados. 

 

Serpa, 29 de junho de 2018 

Moção apresentada pelos eleitos do PS e aprovada, por unanimidade 

 

Esta moção caso seja aprovada deve ser publicitada nas diversas plataformas da Câmara Municipal de Serpa (Serpa Informação, 

Site da Câmara M. de Serpa, Facebook Serpa Terra Forte) e enviada para a comunicação social do distrito (jornais e rádios 

locais) 


