Circular
Viana do Castelo, 22 de outubro de 2019
ASSUNTO: LIMPEZA E CORTE DE ERVAS DANINHAS, INFESTANTES/INVASORAS. RUA ANTÓNIO
CORREIA DE OLIVEIRA E ZONA ENVOLVENTE. UNIÃO DE FREGUESIAS DA CIDADE (SANTA MARIA
MAIOR E MONSERRATE) E MEADELA.

Ex.mo(a) utente,
Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) são a
Entidade Gestora dos serviços de abastecimento público de água, recolha de águas residuais
urbanas, gestão de resíduos urbanos e higiene urbana. A missão dos SMSBVC tem por base os
princípios da prevenção e da precaução, justificando-se como forma de garantir a proteção da
saúde pública, procurando merecer a confiança dos nossos utentes e, acima de tudo,
almejando a sua satisfação.
Na prossecução da missão referida anteriormente, informamos V. Ex.ª que os SMSBVC, através
da Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Urbanos, procederam à limpeza e ao corte das
ervas daninhas, infestantes/invasoras, na rua António Correia de Oliveira e zona envolvente,
Santa Maria Maior.
Pedimos desculpa pela demora da intervenção, corte das ervas daninhas,
infestantes/invasoras, que é crítica sob este ponto de vista porque o município de Viana do
Castelo decidiu adotar o modelo de corte por via mecânica, em alternativa à sua eliminação
com recurso à aplicação de químicos e através da substância presente na maioria dos
herbicidas, o glifosato. Isto, porque esta substância, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS, março 2015) é um produto químico potencialmente cancerígeno para o ser humano e
danoso para o meio ambiente e biodiversidade. Significa isto que a realização destes trabalhos,
com recurso ao método adotado pelos SMSBVC, não elimina o problema das ervas daninhas,
infestantes ou invasoras, apenas “atrasa” o crescimento e o desenvolvimento destas. É natural
que passados poucos dias estas “surjam” novamente, razão pela qual pedimos a V. Exa. a melhor
compreensão.
Para qualquer assunto relacionado com o nosso âmbito de intervenção, não hesite em contactar
estes serviços através do endereço eletrónico geral@smsbvc.pt ou do contacto telefónico nº
258 806 986 (das 9:00/12:00 horas e das 13:00/17:00 horas de segunda a sexta-feira).
Sem outro assunto de momento, encontrando-nos ao dispor de V. Exª, apresentamos os nossos
cumprimentos da mais distinta consideração.
O Presidente do Conselho de Administração
Vítor Manuel Castro de Lemos
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