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Higiene Urbana na Amadora

Zonas balneares de Sintra
recebem contentores

O Município de Sintra vai renovar a 
contentorização nas zonas balneares 
do concelho, com a instalação de 174 
contentores enterrados, em substitui-
ção de equipamentos de superfície. Um 
investimento dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Sintra 
(SMAS de Sintra) no montante de 500 
mil euros, que arrancou na Praia das 
Maçãs.
Esta intervenção nas zonas balneares, 
que engloba 50 pontos de deposição, 
insere-se na estratégia de renovação de 
equipamentos em áreas emblemáticas 
do concelho de Sintra ou que registem 
uma elevada produção de resíduos, 
ainda que sazonal, com o objetivo de 
aumentar a capacidade instalada de 
deposição, reduzir o impacto visual no 
espaço público e uma otimização dos 
meios operacionais de recolha.
Abrangendo as zonas balneares e lo-
calidades adjacentes da área litoral do 
concelho, a renovação da contentoriza-
ção vai ter lugar em localidades como 
Almoçageme, Alto do Rodízio, Aze-
nhas do Mar, Azóia, Mucifal, Ulgueira, 
Várzea de Colares (Freguesia de Cola-
res); em Arneiro dos Marinheiros, As-
safora, Gouveia, Magoito e Fontanelas 
(União de Freguesias de São João das 
Lampas e Terrugem); e em Janas e Na-
farros (União de Freguesias de Sintra).
A área de intervenção é caracterizada 

Município de Oeiras
Câmara Municipal

Alteração a Alvará de Loteamento

AVISO
ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras. FAZ PÚBLICO que foi aprovada a  alteração ao Alvará de Loteamento n.º 6/2006, requerido por 
KLID Investimentos, Ld.ª, com morada na Rua A Gazeta de Oeiras, n.º 2 – 4 B em Oeiras. Esta operação 
urbanística localiza-se na Av.ª Domingos Vandelli, lote 20 em Leião, na Freguesia de Porto Salvo.

A alteração aprovada consiste na atualização das áreas de implantação e de construção previstas nos 
parâmetros do loteamento, na sequência da aquisição de uma parcela municipal com a área de 108,00m2 
que será integrada no lote 20.

Assim, a alteração aprovada traduz-se no seguinte:
- A área do lote passa de 464,90m2 para 572,90m2 (+ 108m2);
- A área bruta de construção passa de 185,90 m2 para 229,10m2 (+ 43,20m2);
- A área de implantação passa de 93,00m2 para 114,60m2 (+ 21,60m2):
- Alteração do Regulamento que faz parte integrante do Alvará de Loteamento.
E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Concelho de Oeiras, aos 3 de  maio de 2021

   O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

por contentorização de superfície, com 
capacidade média de 1.000 litros para 
os resíduos indiferenciados e até aos 
3.200 litros ao nível da recolha seletiva. 
Os novos equipamentos têm uma capa-
cidade que varia entre os 3 m3 (vidro) 
e os 5 m3 (indiferenciados, plástico/
metal e papel/cartão), e apresentam 
uma maior capacidade de deposição, 
melhoram a acessibilidade e higiene e 
valorizam o ambiente.
À semelhança do que sucedeu na Praia 
Grande, cuja renovação ocorreu em 
2020, os contentores situados na frente 
marítima vão integrar materiais mais 
duradouros, no sentido de melhor 
responder às condições atmosféricas 
da orla costeira. Na Praia Grande, em 
sete pontos de deposição, foram insta-
lados 25 contentores, que incluem uma 
mensagem que apela à adoção de boas 
práticas ambientais por parte dos cida-
dãos, assente na mensagem de que “O 
que não acaba aqui, acaba no Mar”.

Prenda 
para Centro 
Nuno Belmar
da Costa
A União das Freguesias de 
Oeiras, S. Julião da Barra 
Paço de Arcos e Caxias, 
doou ao Centro Nuno 
Belmar da Costa, sedea-
do em Nova Oeiras, equipamentos de 
fisioterapia e de transporte interno de 
doentes, que permite maior facilidade 
em mudar pessoas, com dificuldades 
de mobilidade, das camas para cadeiras 
de rodas e destas para as camas.
Numa cerimónia organizada pela dire-
tora do Centro, Odete Nunes, foi feito o 
agradecimento à União das Freguesias 
por esta oferta. Para Madalena Castro, 
presidente, esta doação é uma ajuda 
na atividade do Centro, sobretudo 
para quem mais precisa, pela sua in-
capacidade, entendendo a União de 
Freguesias que é seu dever ajudar as 
instituições que estão ao serviço da co-

munidade.
Odete Nunes classificou esta oferta 
como “maravilhosa”, e considera que 
é sempre muito bom quando têm aju-
da das entidades como a União das 
Freguesias, com quem existe uma liga-
ção de muitos anos. 
O Centro Nuno Belmar da Costa ce-
lebrou, a 11 de abril, os seus 39 anos 
de existência, com uma festa para os 
utentes em que atuou o grupo Marotos 
Minhotos. Neste momento contam com 
29 utentes internos e 22 externos, tendo 
resultado uma redução de utentes devi-
do à pandemia, mas esperam em breve 
voltar à normalidade.
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A Câmara Municipal da Amadora en-
contra-se a renovar a sua frota de Higie-
ne Urbana com a aquisição de 4 novas 
viaturas para a remoção de resíduos 
urbanos. Estes veículos representam 
um investimento total de cerca de 1 mi-
lhão de euros, estando preparados para 
a recolha dos resíduos depositados em 
moloks e em contentores de várias ca-
pacidades, aumentando assim a oferta 
na recolha de resíduos urbanos em toda 
a cidade (são três viaturas pesadas para 
moloks e uma tradicional para conten-
tores de 1000, 800, 240 e 120).

Ao mesmo tempo, estas viaturas, além 
de contribuírem para todos os dias, me-
lhorar o serviço prestado no concelho 
vêm, ao abrigo das melhores práticas 
ambientais, colaborar na redução das 
emissões de CO2 que a Câmara Muni-
cipal da Amadora produz na execução 
da sua própria atividade.
Estas viaturas transmitem, com a intro-
dução de novas tecnologias, uma solu-
ção mais ecológica, reduzindo em cerca 
de 80% na emissão de CO2, em compa-
ração com os equipamentos atualmente 
existentes.


