COMBATE À POLUIÇÃO URBANA E
FALTA DE LIMPEZA DA CIDADE
Introdução
No âmbito do Manifesto Eleitoral da Comissão Política da JSD Odivelas, eleita no
primeiro trimestre de 2018, surgiu o compromisso de promover melhores práticas
ambientais e consciencializar para o impacto da poluição urbana.
Em paralelo às diversas iniciativas políticas que a JSD Odivelas tem desenvolvido, no
qual esta campanha também se insere, a CP entendeu implementar uma nova estratégia
de boas práticas que visa todo o processo de desenvolvimento de atividades. Esta
iniciativa é a melhor consequência prática dessa “boa prática” que tem vindo a ser
implementada nas novas gerações da JSD Odivelas.
Processo de desenvolvimento de iniciativas:
1. Planeamento e aprovação em Comissão Política;
2. Desenho de toda a iniciativa;
3. Definição da política de comunicação;
4. Definição da proposta política a apresentar – preferencialmente junto dos órgãos
autárquicos;
5. Implementação da iniciativa através da prática do “exemplo” (a CP da JSD deve
sempre dar o exemplo daquilo que pretende ver implementado ou do que quer
chamar à atenção);
6. Divulgação e apresentação das propostas e da temática;
7. Fiscalização das alterações que devem ser executadas pelos órgãos próprios.
Descrição
Desenvolvimento de campanha de combate ao estado da recolha de lixo no Município de
Odivelas, à falta de limpeza da cidade e à consciencialização da juventude nos cuidados
a ter com a poluição urbana.
Para tal consideramos relevantes os seguintes aspetos:
 Coordenação de toda a equipa para divulgação da recolha de imagens de lixo na
cidade junto dos seus amigos e conhecidos – incluindo a participação da
Presidente da JSD – Margarida Balseiro Lopes e seus familiares;
 Definição de local de recolha e contacto com as entidades responsáveis;
 Coordenação de equipa para obtenção de equipamento adequado de recolha de
lixo;
 Preparação das intervenções nos órgãos autárquicos entre os autarcas da JSD
Odivelas e os membros da CP;
 Estratégia de divulgação que nos permitiu alcançar 20 mil pessoas como a imagem
e o vídeo demonstram.

Resultados relevantes e conclusões
1. Reconhecimento público do Presidente da JF Odivelas e da CM Odivelas sobre a
situação que vivemos em Odivelas;
2. Debate alargado entre Município de Loures e Odivelas após o lançamento da
nossa campanha sobre o modo de atuação da empresa intermunicipal – SIMAR;
3. Lançamento de notícias nos órgãos sociais locais de Odivelas e Loures;
4. Desenvolvimento de nova metodologia de atuação entre os diversos membros da
CP da JSD Odivelas que tem dado frutos noutras campanhas e iniciativas como a
aprovação de Orçamento de Recuperação do Skate Park de Odivelas; Distribuição
de bens pelas famílias mais pobres da Cidade; Denúncia do ponto de situação
inaceitável do Cartão Jovem Municipal. Tudo isto nos últimos 7 meses.
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