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TOMADA DE POSIÇÃO 
 

SEIXAL APOSTA NO AMBIENTE 
 

No próximo dia 5 de Junho celebra-se o Dia Mundial do Ambiente, data escolhida 

pelas Nações Unidas (ONU) com o objetivo de alertar as populações e os 

governos para a necessidade de proteção e preservação do Ambiente. 

O Município do Seixal assinala este dia reiterando a sua aposta no Ambiente. 

Com efeito, no Município do Seixal, desde os primeiros tempos do Poder Local 

Democrático, onde quase tudo estava por fazer, a defesa do Ambiente, nas suas 

múltiplas componentes, constituiu um eixo estruturante da nossa ação.  

Fruto desse empenho, delineámos uma política pioneira e coerente na defesa do 

Ambiente, no quadro da promoção da nossa qualidade de vida, fundamental no 

contexto da dimensão demográfica do Município do Seixal, hoje com cerca de 

170.000 habitantes, atingindo níveis de cobertura ao melhor nível do país, nas 

redes de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de 

recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, na ordem dos 100%. 

Hoje, e desde há muito, é inegável, no plano nacional, o destaque alcançado pelo 

Município do Seixal em matéria de construção de um melhor Ambiente. 

Abastecemos uma água de excelente qualidade. 

Dotado, desde muito cedo, de um aterro sanitário intermunicipal pioneiro e 

exemplar no plano nacional, verdadeira “sala” de visitas de estudantes, técnicos e 

eleitos de municípios de todo o País, hoje concessionado à AMARSUL, entretanto 

privatizada pela mão do anterior Governo. 

Dotado de uma rede de abastecimento de água com uma taxa de cobertura de 

100% da população, água garantidamente de excelente qualidade, como atesta o 

prémio atribuído pela ERSAR em 2014 e 2017, e garantindo a sua acessibilidade 

económica, como foi evidenciado por um estudo da DECO onde o Município do 

Seixal está em 1.º lugar, com as tarifas de abastecimento de água mais baixas 

das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, e uma das mais baixas do País, com 
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aquíferos criteriosamente geridos, de forma a assegurar a disponibilidade presente 

e futura deste bem único e precioso. 

Com a entrada em funcionamento da ETAR do Seixal, fechámos um ciclo no 

tratamento de águas residuais, colocando o Seixal na linha da frente do País, com 

uma qualidade ambiental ao melhor nível da União Europeia, com uma taxa de 

recolha e tratamento de águas residuais de 100%, num investimento de 40 

milhões de euros. 

Com resultados francamente positivos, confirmados, desde logo, quer pelo 

ressurgimento de espécies piscícolas desaparecidas há dezenas de anos, quer 

pela presença inovadora na nossa Baía do Seixal de diversas colónias de 

flamingos, sinais que nos dão ainda mais alento para fazermos mais e melhor. 

Este foi mais um passo na salvaguarda do património ambiental, com particular 

destaque para as zonas ribeirinhas: esteiros, sapais e Baía do Seixal. 

Conscientes desta mais-valia, iniciámos o processo de implementação das Praias 

Estuarinas do Município do Seixal. Em face dos resultados das análises obtidos, a 

Agência Portuguesa do Ambiente, mediante proposta apresentada pela Câmara 

Municipal do Seixal, num trabalho de parceria com diversas entidades com 

jurisdição nesta matéria, que incluem a Marinha e a Administração do Porto de 

Lisboa, classificou a Praia da Ponta dos Corvos, na época balnear de 2013, como 

a primeira praia estuarina do Estuário do Tejo, classificação que se renovou para a 

época balnear de 2014. 

Mantemos e desenvolvemos múltiplos espaços verdes e programas de educação 

ambiental, em que se destaca o projeto Eco-Escolas e os investimentos em novas 

áreas como o Parque Urbano do Seixal e o Parque Urbano de Miratejo, ambos 

com estreita ligação à história e património do concelho, projetados em perfeita 

harmonia com a malha urbana em que serão inseridos.   

Implementámos e estamos a ampliar a rede de hortas urbanas. 

Renovámos e ampliámos a rede de oleões para recolha e reciclagem de óleos 

alimentares usados. 



 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45  2844-001 Seixal 
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01 

NIPC 506 173 968  

Página 3 de 5  
 

—— 
 

Aumentámos a rede de contentores para recolha de roupa usada. 

Detemos a maior taxa de reciclagem per capita na recolha seletiva de vidro, 

embalagens plásticas e papel/cartão no âmbito da Amarsul. 

Propomo-nos alargar a recolha seletiva à fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos, com uma candidatura pendente ao POSEUR, visando a sua reciclagem e 

valorização e consequente desvio de deposição em aterro. 

Implementámos um novo modelo de higiene urbana, com mais recursos humanos 

e mais equipamentos, com destaque para os veículos elétricos com zero emissões 

de CO2. 

Desenvolvemos um aplicativo móvel Seixal APPé, para promoção dos trilhos de 

interpretação ambiental, promovendo o seu conhecimento e a preservação da 

biodiversidade. 

Mais recentemente, vimos aprovada a nossa candidatura ao programa 

Laboratórios Vivos para a Descarbonização, promovido pelo Ministério do 

Ambiente, que incentiva à criação de espaços de promoção de tecnologias 

inovadoras de baixo impacte ambiental, de solidificação de princípios de uso 

eficiente e produtivo de recursos materiais e energéticos e da apropriação das 

mais-valias económicas e ambientais de novas soluções por parte das 

comunidades e populações, visando mitigar as alterações climáticas. 

Sob o título “Ecossistema Vivo de Tecnologias e Cidadania para a 

Descarbonização da Baía do Seixal”, este projeto enquadra-se numa política da 

Câmara Municipal do Seixal para a dinamização da zona da Baía do Seixal, 

enquadrada num desenvolvimento que se pretende sustentável, uma vez que 

integrará a componente social, ambiental e económica, numa perspectiva de 

Smart City, centrada na frente ribeirinha do Seixal, Arrentela e Amora, e nos seus 

centros históricos.  

Ciente do papel que lhe cabe na defesa do ambiente e na promoção da qualidade 

de vida das suas populações, a Câmara Municipal do Seixal, ao longo de anos, 

tem vindo a adotar um conjunto de políticas e de estratégias de intervenção local, 

orientadas para os princípios definidos, quer pela Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), através da Rede Europeia e Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis 

(esta última coordenada pelo nosso município), quer pelos princípios definidos na 

Carta de Aalborg e Compromissos de Aalborg, sob a direção do ICLEI_Local 

Government for Sustainability, bem como pelo Pacto de Autarcas (Convenant of 

Mayors), coordenado pela União Europeia, referente à temática das Alterações 

Climáticas. 

Uma das metas a que o Município do Seixal se tinha comprometido, no plano da 

sua adesão ao Pacto de Autarcas, consistia na redução de 20% das emissões de 

Gases com Efeito Estufa até 2020, o que corresponde a uma emissão de 353.500 

toneladas de CO2 em 2020 (tendo 2007 como ano de referência). Esta meta já foi 

alcançada e largamente ultrapassada, desde 2011 (ano de implementação do 

plano), registando-se em 2015 uma redução na ordem dos 45,06%. 

Contudo, apesar dos resultados alcançados, persistem no nosso território diversos 

problemas ambientais cuja solução depende da Administração Central. 

Os quais, oportunamente, têm sido identificados e, repetidamente, transmitidos às 

entidades governamentais competentes. 

Todavia, a intervenção governamental que se impunha tem sido, quando 

existente, manifestamente insuficiente para a resolução desses problemas 

ambientais, entre os quais se contam: 

 Resolução do passivo ambiental da ex-Siderurgia Nacional, no âmbito do 

Projeto do Arco Ribeirinho Sul, com a descontaminação dos solos e da 

Lagoa da Palmeira; 

 Resolução da contaminação originada pela deposição de hidrocarbonetos 

no antigo areeiro J.Caetano, em Vale de Milhaços e pela deposição de 

hidrocarbonetos no antigo areeiro Fernando Branco, em Sta. Marta de 

Corroios; 

 Resolução da contaminação nos terrenos da Sociedade Portuguesa de 

Explosivos de Lisboa (SPEL); 

 Resolução do problema dos maus odores e gaivotas no Aterro Sanitário do 

Seixal; 



 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Alameda dos Bombeiros Voluntários 45  2844-001 Seixal 
Tel. 351 21 227 67 00 - Fax 351 21 227 67 01 

NIPC 506 173 968  

Página 5 de 5  
 

—— 
 

De entre eles, a poluição causada pela Siderurgia Nacional e a sua contaminação 

ambiental histórica, particularmente na Aldeia de Paio Pires, tem justificado a 

reiterada reclamação dos órgãos municipais, designadamente da Câmara 

Municipal do Seixal, face à inércia da Administração Central, nomeadamente do 

Ministério do Ambiente. 

Apesar de não ter competências em matéria de avaliação da qualidade do ar, o 

Poder Local Democrático no Seixal – Câmara Municipal, Assembleia Municipal e 

Junta de Freguesia de Aldeia de Paio Pires (hoje União das Freguesias do Seixal, 

Arrentela e Aldeia de Paio Pires) – esteve sempre na linha da frente da 

reivindicação da adequação da atividade da SN Seixal ao cumprimento das 

normas ambientais a que está sujeita, no sentido de resolver esta situação e 

melhorar a qualidade de vida das populações. 

Nestes termos, a Câmara Municipal do Seixal, reunida em Sessão Pública a 30 de 

maio de 2018: 

1. Saúda todos os munícipes pelo seu contributo para a preservação do 

Ambiente e incentiva-os a prosseguirem essas práticas; 

2. Reitera a salvaguarda dos valores ambientais e a qualidade de vida das 

populações como princípios fundamentais, como tem sido desde sempre a 

postura da Autarquia, contribuindo, de forma empenhada, para a mitigação 

das alterações climáticas; 

3. Exige do Ministério do Ambiente e da Administração Central a assunção 

das suas responsabilidades na melhoria da qualidade ambiental do 

concelho e região, contando com a entreajuda da Câmara Municipal do 

Seixal para a sua resolução. 

 

Seixal, 30 de maio de 2018 

   Joaquim Cesário Cardador dos Santos 

Presidente da Câmara Municipal do Seixal 

 

 


