INTRODUÇÃO
De acordo com as disposições legais e estatutárias apresentamos o Plano de
Actividades da RESIURB para o ano de 2021.
Os resíduos sólidos urbanos vêm adquirindo um espaço cada vez maior nas
discussões técnicas da área de saneamento em função, principalmente, do crescimento
de sua produção, da diversidade dos materiais encontrados e da dificuldade cada vez
maior em tratá-los e depositá-los de forma sanitariamente segura. Esses três factores,
aliados à falta de disponibilidade de áreas próximas aos centros urbanos para
implantação de aterros sanitários, colocam o lixo como um dos principais problemas
ambientais da sociedade do século XXI.
Visto a dificuldade dos municípios, isoladamente, terem iniciativas com bons
resultados, a comunhão de esforços no âmbito da RESIURB tem vindo a provar que a
solução adoptada pelos municípios que fazem parte da Associação foi efectivamente a
melhor solução, pese embora o facto de se poder melhorar a operacionalidade do actual
sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos, daí a criação da ECOLEZÍRIA.
O projecto da recolha selectiva da responsabilidade da RESIURB foi fomentado
pela prioridade dada pelos municípios que compõem esta Associação às questões de
natureza ambiental e à saúde das populações.
Hoje podemos orgulhar-nos do facto de a recolha selectiva estar a mudar os
conceitos culturais e a postura cívica das populações residentes nos concelhos cujos
municípios fazem parte da RESIURB, pois antes de implantarmos este novo método de
recolha dos resíduos sólidos urbanos a população, em geral, não se preocupava com o
lixo que era gerado nas suas residências e nos locais públicos. Temos a plena
consciência de que ainda existe alguma incúria no que a esta questão diz respeito, pois
existe ainda uma certa percentagem de resíduos que não está a ser separada.
Estamos conscientes que qualquer tipo de depósito de resíduos traz impactos ao
ambiente, ou a curto ou a longo prazo, nomeadamente para as gerações futuras,
portanto, é necessário que estes impactos sejam minimizados através de um rigoroso
sistema de controlo. É mais prático e eficaz operar e monitorar poucas áreas,
centralizando um aporte maior de resíduos, do que ter estes resíduos disseminados em
vários locais de deposição, muitas vezes desconhecendo-se as suas localizações. Daí a
importância cada vez maior da RESIURB em todo o processo de recolha e tratamento
dos resíduos sólidos.

INICIATIVAS PARA 2021

•

Estimar necessidades de melhorias no campo operacional dos serviços de limpeza
pública dos municípios;

•

Desenvolver esforços no sentido de apelar ao civismo dos munícipes com o
objectivo de os levar a participar activamente no tratamento dos resíduos,
nomeadamente ao nível da separação do lixo doméstico.

•

Apoio logístico e operacional à actividade da ECOLEZÍRIA.

Trata-se de um Plano que se limita, praticamente, a dar continuidade ao trabalho em
curso, mas, que poderá ser sujeito a uma revisão orçamental, que enquadre as opiniões
colectivas e os projectos dos executivos autárquicos, tornando-se num documento capaz
de dar resposta às aspirações dos Municípios associados.

