
 
 

RECOMENDAÇÃO 

 

POR UM CONCELHO LIMPO E MAIS AMIGO DO AMBIENTE 

 

 
Subscritor: Bancada do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Évora 

 

 

Évora tem assistido, de uma forma geral, a uma degradação acentuada e preocupante do estado da 

limpeza e condições de higiene do concelho, com o acumular de queixas e reclamações, por parte dos 

munícipes, sem a devida atenção e resposta por parte dos serviços camarários.  

Esta situação assume particular relevância e gravidade nas freguesias urbanas, onde a responsabilidade 

por assegurar a provisão dos serviços de gestão de resíduos urbanos e limpeza pública são da 

competência da autarquia. Desde o acumular do lixo nas ruas e junto a contentores, à falta de 

preservação e manutenção dos poucos espaços verdes da cidade (onde em algumas situações a relva 

deu lugar a pasto e ervas com cerca de meio metro de altura), à falta de manutenção e substituição dos 

equipamentos urbanos danificados, à proliferação generalizada de pragas como baratas, ratazanas e 

pombos, como inclusive foi noticiado em alguns órgãos de comunicação nacionais, transmitem a ideia 

que a cidade está largada ao abandono e deixada à sua sorte.  

Os habitantes do concelho de Évora merecem viver num território limpo, onde a higiene e a salubridade 

são uma garantia diária e não um acontecimento extraordinário.  

Deste modo, os deputados municipais do Partido Socialista de Évora propõem:  

 

1) O reforço imediato das ações de limpeza e higiene por todo o concelho;  

  

2) A elaboração, até final do mês de Outubro, de um plano de intervenção ambicioso que resolva 

os principais problemas supra mencionados;  

  

3) A elaboração de um relatório relativo às queixas apresentadas, durante os últimos três meses, 

e o respetivo tratamento dado às situações;  

  

4) Adoção de boas práticas ambientais, como a redução do plástico utilizado na recolha do lixo 

urbano, entre outras. 

  

  

 

Évora, 03 de outubro de 2022 

 

 

 
[Aprovada, por maioria, com 23 votos a favor (12 do PS, 5 do Mudar Com Confiança, 3 do MCE, 1 do BE, 1 do 

MICAZA e 1 do MMPI) e 7 votos contra (da CDU), verificando-se 30 presenças] 


