
Nova associação de Limpeza 
Urbana: Visão e estratégia



Porquê uma 
associação

Falta de conhecimento e de reconhecimento

. Falta informação sistematizada

. Falta metodologia para aferir eficiência dos serviços

. Tema invisível nos eventos sobre resíduos

. Tutela não promove recolha de dados sobre os serviços 
prestados, nem sobre o estado da limpeza nas cidades

. Várias entidades responsáveis pela limpeza urbana têm 
manifestado a necessidade de dar maior relevância a 
esta área



Enquadramento

Tendências

. Produção excessiva de resíduos 

. Aumento constante da população nas cidades

. Mudança de paradigma na limpeza urbana: eficiência na 
operação, valorização dos colaboradores, envolvimento do 
cidadão como co-actor na limpeza urbana (evitar consumir, 
evitar sujar)



29 set 2017

1º Encontro 
Nacional de 
Limpeza

Out 2017  

Participação 
internacional 
“Les
rencontres
Européennes
2017 de la 
propreté
urbaine

Dez 2017

Roadmap
para a 
implementaçã
o da Limpeza 
Urbana 

Jan 2018

Contacto com 
municípios 
potencialment
e 
interessados

Preparação 
de Estatutos 

Maio 2018

Criação da 
Comissão 
Instaladora

Jun 2018

1ª reunião 
da Comissão 
Instaladora

Fev 2019

2ª reunião 
da Comissão 
Instaladora

29 maio 2019

1º 
Assembleia 
geral 
constituinte





O que é

Rede de cidades e stakeholders que visa potenciar e 

promover a Limpeza Urbana, valorizando os serviços e 

os respetivos colaboradores, fomentando metodologias 

de inovação, investigação  e desenvolvimento de 

soluções, criando sinergias e estabelecendo uma 

plataforma colaborativa que perspetive estratégias 

inteligentes, circulares e sustentáveis para as cidades.



Porquê esta 
designação

. LIMPEZA URBANA: é o core desta entidade

. PARCERIA: envolve todos os players (responsáveis pela LU, 

fornecedores de serviços e produtos, academia, entidades 

institucionais, etc)

. CIDADES: até 2050, 68% da população mundial, ou seja, 

2,5 mil milhões de pessoas vão vivem em centros urbanos 

. INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS: sinergias com estratégias 

e conceitos SMART CITIES, ECONOMIA CIRCULAR, 

SUSTENTABILIDADE, NEUTRALIDADE CARBÓNICA



Áreas de atuação

Sensibilização
Varredura 
mecânica

Varredura 
manual

Limpeza 
de praias

Recolha de 
resíduos
urbanos

Recolha de 
Cortes de 
jardins e 
monos

Limpeza 
de grafitis

Monda 
química

Desinfestação
Limpeza 

terrenos e 
ribeiras

Dejectos 
caninos

Lavagem 
de ruas



Objetivos Criar
conhecimento 

Dinamizar 
uma rede de 
cooperação 

Promover a 

associação 

e seus 

associados

Motivar o 
cidadão

(co-responsabili-
zação)

Ser uma 

parceria 

representativa 

do sector



Missão

. Valorizar os serviços de limpeza urbana e os seus 

colaboradores, através de uma rede de entidades locais 

e parceiros públicos e privados, que fomente a eficiência, 

a investigação e inovação, integrando o cidadão como 

peça-chave da limpeza urbana, na perspetiva da 

Economia Circular e das Smart Cities.



Visão
. Transformar o sector nacional da Limpeza Urbana, 
posicionando-o como ferramenta de transição para as 
Smart Cities e impulsionador de políticas públicas 
sustentáveis.



Participantes
Prevê 4 tipologias associados Associados  

(fundadores + efetivos + 
aderentes + honorários)

Parceiros

Patrocinadores



Associados
fundadores

REPRESENTATIVIDADE NACIONAL

COMPROMISSO COM A INOVAÇÃO

CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO 

CASCAIS MAFRA MADALENA PORTIMÃO ÁGUEDA LAGOA
VIANA DO 
CASTELO

BRAGA LOULÉ ESTARREJA FUNCHAL SANTARÉM



Órgãos Sociais

Direção

• Cascais

• Braga

• Mafra

• Loulé

• Águeda

Assembleia 
Geral

• Portimão

• Viana do Castelo

• Lagoa

Conselho 
Consultivo

• Ainda não definido

Conselho 
Fiscal

• Santarém

• Madalena do Pico

• Funchal



Estratégia de 
posicionamento 

. Angariação de associados e patrocinadores 

. Visibilidade no sector e na comunicação social

. Sistematizar e criar know how

. Partilha de boas práticas 

. Promover inovação no sector

. Estabelecer parcerias estratégicas



. Cidadão e sensibilização como parte nuclear 

. Estudo de caracterização do sector

. Definir indicadores e padrões de qualidade do serviço

. Criar grupos de trabalho específicos 

. Estabelecer parcerias estratégicas e de I&D

. Divulgar e promover boas práticas 

. Participar em eventos relacionados com o sector

. Participar em projetos inovadores nacionais e internacionais 

. Aproveitar e criar sinergias 

. Criar um prémio nacional anual ou bienal 

. Organizar o III Encontro Nacional de Limpeza Urbana 

Plano de acção
2019-2020




