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Assembleia de Freguesia de Palmela 

25 de Setembro 2018 

 

RECOMENDAÇÃO 

- Recolha de Lixo e Ecopontos- 

 O CDS-PP Palmela tem vindo através de documentos enviados à Câmara Municipal de Palmela e dos 

seus eleitos na Assembleia Municipal, na Junta de freguesia e na Assembleia de Palmela a alertar para 

diversos problemas no serviço de recolha de lixo urbano e dos ecopontos no Concelho. 

O serviço de recolha de resíduos urbanos é efetuado pela Câmara Municipal de Palmela através de 

equipamentos próprios ou de equipamentos de terceiros. Já o serviço de recolha de ecopontos é prestado 

pela empresa Amarsul. Ao longo dos últimos meses têm sido notórios problemas nas recolhas em questão. É 

um problema de saúde pública, chegando ao ponto de nalguns locais, haver um aumento de animais, como 

os felinos, que acabam até por espalhar o lixo pelas zonas envolventes. 

Esta situação vai contra os valores pelos quais a empresa Amarsul foi criada com o lema 

“Valorizamos o Ambiente” e acredito que todos os membros dos órgãos autárquicos também defendam o 

bem-estar dos munícipes e sobretudo o meio ambiente do concelho de Palmela. 

Assim, considerando o exposto, o eleito do CDS-PP pela Coligação Palmela Mais (PPD-

PSD/CDS-PP) na Assembleia de Freguesia de Palmela recomenda: 

 

1. Apelar aos Executivos da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal de Palmela que encetem 

reuniões com as entidades competentes, para acautelar e resolver este problema que se 

tem vindo a agravar com o tempo. 

2. Apelar junto dos fregueses e dos trabalhadores da Junta, que sempre que vejam os 

ecopontos cheios, alertem a Amarsul através do seu número gratuito 808 205 674, e no caso 

dos contentores alertem a Câmara Municipal de Palmela através dos serviços competentes. 

3. Pedir o aumento de contentores em algumas zonas da Freguesia junto da Câmara Municipal 

de Palmela e alertar para uma recolha mais atempada e adequada dos mesmos. 

4. Que os executivos reúnam com a Amarsul e exijam o rigoroso cumprimento das recolhas e a 

melhoria de um serviço que tem por base a melhoria e a defesa do meio ambiente. 

 

O eleito pelo CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Palmela 

 

 

_______________________________ 

Vasco Nunes 


