
 

Alvaiázere é o 2º Concelho do Pais com menor produção de 

Resíduos Sólidos Urbanos Per Capita 

 

Em Portugal foram recolhidos 517 quilos de resíduos sólidos urbanos (RSU) por habitante em 2009, 

de acordo com os Anuários Estatísticos Regionais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE).  

 

Alvaiázere com 260 quilos de produção de RSU anuais por cidadão, ocupa o 2º lugar dos municípios 

que menos resíduos produzem (Vieira do Minho ocupa o 1º lugar), sendo mesmo o 1º na região 

centro do País.  

Estes indicadores são só possíveis devido às correctas políticas ambientais postas em prática no 

município e aos avultados investimentos efectuados pela autarquia desde a aquisição e distribuição 

de ecopontos que possibilitam a separação e valorização de resíduos, na aquisição e distribuição de 

oleões, na recolha de resíduos eléctricos e electrónicos e de monos domésticos, nas constantes 

campanhas de sensibilização e educação ambientam dirigidas a toda a população do Concelho, na 

renovação dos sistemas de contentorização de resíduos ou ainda na aquisição de viaturas de recolha. 

É sem dúvida um excelente exemplo de cidadania e de educação ambiental, este que a população de 

Alvaiázere demonstra dia-a-dia, em prol de um melhor ambiente e de índices de qualidade de vida. 

Hoje podemos dizer: Alvaiázere, Mais e Melhor Ambiente! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 





Orlando Cardoso

� O secretário de Estado adjunto

do ministro-adjunto e dos As-

suntos Parlamentares afirmou

que a desertificação do país tende

a piorar nos próximos anos. «Se o

que temos hoje é grave, o que se

prevê para o futuro é bem pior»,

disse Feliciano Barreiras Duarte,

na sessão de encerramento da

conferência sobre “Ameaça De-

mográfica, Desertificação e Povo-

amento”, no Centro de Negócios

de Ansião.

Perante um cenário desanima-

dor, o governante referiu que, no

futuro, «não seremos suficien-

tes» em Portugal e considerou

que apesar de muito ter sido feito

para «travar a desertificação» pa-

rece que «foi insuficiente». Quan-

to a soluções, Feliciano Barreiras

Duarte apontou o aumento da

natalidade, até porque «ampliá-

mos a nossa qualidade de vida,

mas deixámos de poupar e de

fazer bebés». Por outro lado, enal-

teceu a importância da imigração

para o povoamento do país. «A

imigração parece uma solução

óbvia para o problema», disse,

acrescentando que «não é um

problema, mas sim uma oportu-

nidade» e deu como exemplo o

facto de os imigrantes terem con-

tribuído, em 2010, para a Segu-

rança Social com cerca de 316

milhões de euros.

O secretário de Estado referiu-

-se ainda à situação do país, que

está a «atravessar um dos mo-

mentos mais complexos da sua

história», considerando que «in-

felizmente vivemos outros tipos

de crise para além da crise das

contas públicas», que se prendem

com a perda de credibilidade, so-

bretudo junto da Europa.

Antes, o presidente da Comis-

são de Coordenação e Desenvol-

vimento Regional do Centro afir-

mou que por detrás da deserti-

ficação está um «problema eco-

nómico». Alfredo Marques re-

conheceu que «houve claros e

evidentes progressos na melho-

ra dos índices de conforto» da

população, mas «ficaram muito

aquém», sobretudo nos territó-

rios do interior.

O responsável enalteceu a

necessidade de se potenciarem os

recursos naturais existentes no

Pinhal Interior Norte, dando

como exemplo «a riqueza enor-

me que é a floresta», para além do

património arquitectónico, ar-

queológico, ambiental e gastro-

nómico, entre outros. «Existe

uma diversidade de recursos que

ao ser bem aproveitada pode tra-

duzir-se na criação de riqueza e

de emprego» e daí a fixação e au-

mento da população.

A conferência contou, ainda,

com a participação do sociólogo

José Rebelo Santos e da presiden-

te da Associação Portuguesa de

Demografia, Maria Filomena

Mendes. l
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Aumento da natalidade 
é “receita” para combater
desertificação
Secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte 
prevê futuro negro para a demografia do país

POMBAL

“A Papaia
Mágica”
apresentado
em Bruxelas

� O livro «A Papaia Mágica»,

promovido pela associação Afec-

tos com Letras, sedeada em Pom-

bal, será lançado, terça-feira,

pelas 18h00, na Livraria Orfeu,

em Bruxelas. Com apresentação

do eurodeputado Nuno Teixeira e

a presença das autoras Marta

Monteiro e Joana Benzinho, o li-

vro surgiu como «forma de levar

até à Guiné um livrinho de colorir

para as crianças que, na maior

parte do seu percurso académico,

poucas vezes têm acesso a um

livro para folhear», refere aquela

associação. «A Papaia Mágica»,

com chancela da Chiado Editora,

baseia-se na historia da Escola da

Tabanca de Djoló, co-financiada

pela associação Afectos com Le-

tras, e conta com desenhos de

cenas típicas das tabancas guine-

enses, dos trajes e da própria

escola de Djoló, da autoria do de-

signer Sérgio Domingues.

Por cada exemplar vendido,

cinco euros revertem para os

projectos da Afectos com Letras

na área da educação e da forma-

ção, na Guiné Bissau. Entretanto,

a mesma associação está a lançar

uma campanha de recolha de 200

escovas de dentes e pastas dentífri-

cas no âmbito da sua 3.a missão

solidária à Guiné. 

Uma acção que contará com a

participação de um dentista para,

naquele país, ministrar noções de

saúde e higiene oral na infância,

destinadas às crianças da Escola de

Djoló e da Creche de Varela. O.C.

ALVAIÁZERE

Concelho no topo 
da lista dos menores 
produtores de resíduos

SEIA

Câmara contesta
agregação de freguesias

� Alvaiázere é o segundo conce-

lho do país com menor produ-

ção de resíduos sólidos “per ca-

pita”, logo atrás de Vieira do Mi-

nho, segundo os Anuários Esta-

tísticos Regionais, tornados pú-

blicos pelo Instituto Nacional de

Estatística.

No concelho, são produzidos

apenas 260 quilos de resíduos

por cada cidadão, indicadores

que a Câmara Municipal consi-

dera só serem possíveis «devido

às correctas políticas ambien-

tais postas em prática no muni-

cípio», nomeadamente os «avul-

tados investimentos efectua-

dos, desde a aquisição e distri-

buição de ecopontos, que possi-

bilitam a separação e valoriza-

ção de resíduos, distribuição de

oleões, recolha de resíduos eléc-

tricos e electrónicos e de monos

domésticos». 

As constantes campanhas de

sensibilização e educação, assim

como «a renovação dos sistemas

de contentorização de resíduos

ou ainda a aquisição de viaturas

de recolha» são medidas que a

autarquia valoriza e têm produ-

zido efeitos.

Trata-se, na perspectiva do

executivo, de um «excelente

exemplo de cidadania e de edu-

cação ambiental» que a popula-

ção de Alvaiázere demonstra

dia-a-dia, em prol de um «me-

lhor ambiente e de índices de

qualidade de vida». l

�Carlos Filipe Camelo, presiden-

te da Câmara de Seia, não tem

dúvidas: «a reforma administra-

tiva do poder local não lê o terri-

tório e ignora as suas gentes». O

tema, já se sabe, está longe de ser

consensual e a reforma que o

Governo pretende implementar

promete ainda dar muito que

falar.

Para além da indignação das

freguesias e respectivas popula-

ções, o edil de Seia vê «falhas

num modelo que poderia ter sido

mais ambicioso. O autarca tem

vindo a tecer inúmeras críticas à

forma como está a ser conduzida

a reforma e pediu um processo

«mais participativo, ouvindo

autarcas e populações».

Em audiência com o secretário

de Estado da reforma Adminis-

trativa, Paulo Júlio, o presidente

do município de Seia esgrimiu

um conjunto de argumentos

para contrair os critérios que

constam do Livro Verde, docu-

mento pela qual a reforma se vai

orientar.

Carlos Filipe Camelo defendeu

que o documento base deverá

criar critérios e políticas diferen-

ciadas para os territórios de alta e

baixa densidade, bem como a

introdução do critério distân-

cia/tempo como variável no pro-

cesso de agregação de freguesias.

«Todos sabemos que estas

distâncias foram medidas no

mapa e não correspondem, efec-

tivamente, ao número de quiló-

metros que temos de percorrer

para chegarmos a essas terras»,

concluiu. l
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FELICIANO BARREIRAS DUARTE foi um dos oradores convidados


