MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 53/2011
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 17 de Dezembro de 2011

Voto de Saudação

Distinção do trabalho realizado pela Divisão de Sustentabilidade
Ambiental e Centro de Educação Ambiental

As boas práticas ambientais são, actualmente, um factor transversal na nossa sociedade.
Desde empresas, municípios, instituições, entidades até ao cidadão comum, a importância da
preservação do ambiente está cada vez mais instituída.
Um concelho que promova o desenvolvimento ambientalmente sustentável está a melhorar a
qualidade de vida da sua população.
Até 2006, esta era uma área secundária no município do Barreiro, estando apenas
direccionada para a higiene urbana e espaços verdes.
Neste ano, com a criação da Divisão de Sustentabilidade Ambiental, foi organizada uma
equipa, com orçamento direccionada exclusivamente para esta área.
Deste então, verificou-se um salto qualitativo e quantitativo ao nível do desenvolvimento e
promoção do ambiente no concelho do Barreiro, numa política continuada pela actual
vereação
Vários projectos e iniciativas marcaram desde então o quotidiano barreirense, como por
exemplo: criação da S. Energia – Agência Regional de Energia dos concelhos do Barreiro,
Moita, Montijo e Alcochete; Plano Municipal do Ambiente; Mapa do Ruído; Observatório
Local para as Alterações Climáticas; Painel do Ambiente do Barreiro; Conferência Final
Internacional do Programa Interreg 3-C; edição do «Guia Ecológico»; projecto «Heróis da
Reciclagem» que abrange todas as escolas do concelho do Barreiro, Bombeiros e IPSS.
Mas 2006 foi também o ano que marcou o arranque de uma estratégia integrada para a Mata
da Machada e para o Sapal do Coina.
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Foi com a dinamização e valorização do Centro Ambiental que foi possível dar a conhecer
cada vez melhor aos barreirenses e populações de outros concelhos aquele que é
considerado um dos maiores patrimónios naturais, especialmente, ao nível da fauna e flora,
do Barreiro e do distrito.
Todo o trabalho que tem sido realizado ao longo destes últimos anos, na valorização e
preservação do património ambiental, foi reconhecido há poucos dias com a atribuição da 9.ª
edição do Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal.
Esta distinção vem premiar todo o empenho e dedicação dos elementos da Divisão de
Sustentabilidade Ambiental e do Centro de Educação Ambiental.
Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em 17 de Dezembro de 2011, aprova um
voto de saudação pela distinção do trabalho realizado pela Divisão de Sustentabilidade
Ambiental da Câmara Municipal do Barreiro e pelo Centro de Educação Ambiental da Mata da
Machada e do Sapal do Coina na preservação e defesa do ambiente.

Aprovada por maioria, com 24 votos a favor da CDU, do PSD e do BE e 10
abstenções do PS.

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico Pereira
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