
 
  Assembleia de Freguesia de Santa Joana 

 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

Por um serviço de Higiene e Limpeza Urbana de qualidade em Santa Joana 

Considerando que: 

1. Tem havido consecutivas queixas e denúncias de falta de limpeza na Freguesia de Santa 

Joana; É frequente encontrar lixo colocado fora de contentores esgotados e lixeiras sem 

recolha durante semanas; É recorrente ver amontoados resíduos verdes ou de construção 

pela freguesia. (imagens ilustrativas em anexo). 

2. O Bloco de Esquerda considera que o serviço de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

em Aveiro deveria ser público e não privado. 

3. O Município de Aveiro contratualizou em outubro de 2018 com a VEOLIA, no valor total de 

11,1 milhões de euros e por um período de oito anos, a prestação de serviços de recolha 

de lixo no município e pagou à anterior empresa (SUMA) 750 mil euros para sanar 

processos judiciais motivados pela não renovação. 

4. O Município de Aveiro tem feito um esforço para dar respostas mas ainda insuficientes. 

5. A também falta de cuidado dos cidadãos, mas sabendo que participação cívica na gestão 

do espaço público pode trazer contributos para uma maior eficácia da gestão dos recursos, 

desenvolvimento da cidadania e educação. 

O Bloco de Esquerda vem propor que a Assembleia de Freguesia de Santa Joana, reunida a 

20 de dezembro de 2018, delibere recomendar à Junta de Freguesia de Santa Joana: 

1. Seja elaborada uma campanha de sensibilização junto da comunidade, desde cartazes, 

documentos informativos, ações em parceria com as escolas, etc.; Campanha de 

sensibilização que sirva para envolver toda a comunidade em prol do ambiente e limpeza 

da nossa freguesia;  

2. Seja feita divulgação pela comunidade das rotas, locais e horários de recolha de resíduos; 

Informação sobre serviços de recolha de resíduos domésticos de grande dimensão, de 

resíduos verdes e resíduos de construção produzidos em pequenas obras de habitações. 

3. A Junta de Freguesia de Santa Joana monitorize no seu espaço territorial, o desempenho 

da empresa concecionária VEOLIA. Avalie e concretize a colocação de mais pontos de 

recolha e maior periodicidade, se for o caso.  

4. Que garanta a qualidade do serviço e se envolva na persecução da melhor qualidade para a 

sua comunidade junto do Município de Aveiro, se empenhe no reforço e otimização dos 

serviços de limpeza e recolha de resíduos, no investimento em equipamentos necessários 

para o efeito. 

Aveiro, 13 de dezembro de 2018 

A vogal do Bloco de Esquerda na Assembleia de Freguesia de Santa Joana 

Celme Cristina de Jesus Tavares 
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