Informação sobre a atividade municipal
Câmara Municipal de Torres Vedras

Laura Maria Jesus Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal
Torres Vedras, 21 de abril de 2022

A informação apresentada reporta ao período entre 1 de fevereiro a 31 de março de 2022

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO

Para cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
informa-se a Assembleia Municipal do seguinte:

TOTAL DE DISPONIBILIDADES (15 de fevereiro de 2022)

10.227.798,69 €

DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZO (empréstimos)

12.878.192,05 €

DÍVIDA DE CURTO PRAZO (lançada em definitivo)
Acor.Colab./A.Financ./Cont.Deleg./Acor. Exec.

178.602,91 €

Outras dívidas a fornecedores e outros credores

789.410,18 €

A Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013) estabelece no art.º 52º que a dívida total das operações
orçamentais do município, incluindo a dos SMAS, da Empresa Municipal e de outras entidades associadas
não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida
cobrada nos três exercícios anteriores.

A Presidente da Câmara Municipal

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Sem prejuízo de se prestar informação mais detalhada, sempre que seja
especificamente solicitada, somos a relevar as atividades abaixo discriminadas, na
certeza que as mesmas representam uma parte do muito que a Câmara Municipal
assegura diariamente no concelho de Torres Vedras:
1. OBRAS MUNICIPAIS
a) Escola Básica da Freiria E B 2,3: encontra-se em fase de execução, com algum atraso na
execução motivado pela dificuldade de mão de obra e escassez de materiais no mercado;
b) Centro Escolar Ramalhal: encontra-se em fase de execução, com algum atraso na execução
motivado pela dificuldade de mão de obra e escassez de materiais no mercado;
c) PARU.04 – Polo Social e Cultural - Espaço de Trabalho: encontra-se em fase de conclusão;
d) Residências Universitárias / Projetos de Execução Núcleos A e B: encontra-se em fase de
execução;
e) Reabilitação de Edifício da Azenha da Ponte para Núcleo Museológico: encontra-se em fase
de conclusão;
f)

Ponte da Variante de A-dos-Cunhados: encontra-se em fase de conclusão;

g) Rotunda de acesso à ponte de A-dos Cunhados - Av. Monsenhor José Fialho: encontra-se em
adjudicada prevendo-se a execução ainda este mês;
h) Ponte de A-dos-Cunhados, Av. Monsenhor José Fialho: encontra-se em fase de conclusão;
i)

Repavimentação de diversos arruamentos nas restantes freguesias do concelho – Fase 1: em
fase de conclusão;

j)

Requalificação do Bairro Novo: Revisão de projeto por parte dos SMAS;

k) Requalificação Parque Verde de Santa Cruz - Zona Sul: em fase de conclusão;
l)

Construção de Paragens de Chegada e Confluência - PCC´S - Sedes de Freguesia: encontrase em fase de execução;

m) Construção da Escola Básica da Silveira: em fase de concurso;
n) Construção de Muro de Suporte na Urbanização Louribetão em Santa Cruz: em fase de
adjudicação;
o) Remodelação do Átrio do Edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras: em fase de
concurso;
p) Reabilitação do Antigo Posto da Guarda-Fiscal de Porto Novo para Instalação do Centro para
Sustentabilidade do Mar e Zonas Costeiras: em fase de execução;
q) Empreitada de Desvio de coletor de águas pluviais em Sarge: em fase de adjudicação;
r)

Requalificação da Praça Machado Santos em Torres Vedras: em fase de contratação;

s)

Unidade de Saúde de São Pedro da Cadeira: em fase de execução;

t)

Acompanhamento dos Estudos, projetos e lançamento de empreitadas da requalificação e
construção de equipamentos escolares e unidades de saúde;

u) Construção da Escola Básica de A dos Cunhados: em fase de contratação para revisão;
v) Construção da Escola Básica de Sarge: em fase de contratação para revisão;
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w) Unidade de Saúde do Ramalhal: em fase de contratação para revisão.
Para além destas intervenções, os técnicos da DIOM procuram responder atempadamente a
todas as reclamações dos munícipes (Alerta TV), mesmo aquelas cujas solicitações não poderão
ser satisfeitas no curto prazo.
A especificidade das áreas de iluminação e energia e de vias municipais é também gerida e
acompanhada por técnicos da DIOM que procuram, em cada momento, as melhores soluções
técnicas para a resolução das várias desconformidades referenciadas, face aos recursos
financeiros limitados colocados ao seu dispor.

EDUCAÇÃO
a) Atribuição de passes escolares a 2793 alunos no âmbito da Rede Pública de Transportes
para alunos de Ensino Básico e Secundário no ano letivo 2021/2022;
b) Gestão da Plataforma Tracecovid Escolas de Torres Vedras com 1076 Reports;
c) Gestão da inclusão de refugiados Ucranianos nas escolas do concelho – 42 alunos
d) Participação no "Food Corridors Transnational meeting - URBACT Action Plan",
relativamente à exposição do envolvimento dos stakeholders locais no âmbito das
BioCantinas;
e) 2º Almoço especial - Estação Inverno, no âmbito da projeto "Conhecer o que como" - Aliança
Contra a Fome e Má Nutrição – EB Conquinha, EB Póvoa de Penafirme, EB Runa e EB Outeiro
da Cabeça;
f)

Participação no encontro sobre "Sustainable Public Procurement" do projeto COACH
Beacons;

g) 3º Encontro do Grupo de Trabalho Brincar na Cidade Educadora: “O Património Lúdico na
Educação do Futuro” na Guarda – 80 participantes;
h) Encontro da rede luso-brasileira da Cidade das Crianças – “Sair para brincar: como planear
cidades com as crianças” com a participação de Francesco Tonucci e mais de 170 pessoas
de diferentes países;
i)

Conversas com pais “Impacto da pandemia na saúde mental das crianças e adolescentes”,
oradora: Raquel Raimundo”, 16 participantes;

j)

Conversas com pais Sessão descentralizada “Conversar sobre a guerra” orador: David
Guedes 13 participantes;

k) Participação das crianças da Freguesia de São Pedro da Cadeira, no âmbito do projeto
“Vozes, câmara, ação!” na reunião pública da Câmara Municipal em S. Pedro da Cadeira –
visualização do vídeo e leitura do manifesto;
l)

Atividades diversas do Serviço Educativo “Quero Ser Cientista”, 45 sessões, 1403
participantes

m) Atividades do Programa Pedagógico Robótica para todos, 79 atividades em 41 escolas
diferentes.
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2. DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA
a) Programa Municipal de Formação de Agentes Desportivos, Formação Clube Top, 12
participantes;
b) Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, utilização pontual das escolas Henriques
Nogueira, Madeira Torres e Externato de Penafirme, 579 participantes;
c) Campeonato Municipal de Atletismo, 823 participantes;
d) Campeonato Municipal de Futebol, concentrações nos Campos Sintéticos do Concelho, 82
equipas com 874 participantes.

3. AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
ÁREA DE AMBIENTE E BIODIVERSIDADE
a) Preparação dos trabalhos inerentes à candidatura do Município ao Programa ECO XXI.
b) Implementação da ISO 13009:2015 nas praias Centro e Física.
c) Auditoria interna ao Sistema de Gestão da Qualidade da Câmara Municipal de Torres Vedras.
d) Realização das diligências instrutórias de procedimento de elaboração do projeto de
Regulamento da Reserva Natural Local Foz Azul.
e) Elaboração do Relatório Base do GREEN CITY ACCORD que reporta a situação de referência
nas temáticas da qualidade do ar, qualidade das massas de água e a eficiência do uso da
água, biodiversidade urbana, economia circular e resíduos, e poluição sonora.
f)

Elaboração do Plano de Gestão da Rede Hidrográfica de Torres Vedras.

g) Apoio à elaboração do Plano de Contingência para Situações de Seca.
h) Análise e emissão de 34 Licenças Especiais de Ruído.
i)

Emissão de autorizações para a realização de atividades/ações na Paisagem Protegida Local
das Serras do Socorro e Archeira.

j)

Cedência do auditório da PPLSSA para a realização de 10 atividades dos serviços educativos
com alunos de vários agrupamentos do concelho de Torres Vedras.

ÁREA DE SUSTENTABILIDADE E AÇÃO CLIMÁTICA
a) Elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Torres Vedras, no
âmbito do projeto “Oeste Adapta” da Oeste CIM, aprovado para financiamento pelos EEA
Grants Portugal.
b) Elaboração da Agenda Torres Vedras 2030, recorrendo a apoio de consultores externos.
Encontra-se em fase de consulta metodológica.
c) Coordenação e acompanhamento dos trabalhos no âmbito da plataforma ODS Local.
d) EUCF – Coordenação do projeto Torres Vedras Going Carbon Neutral: Lançamento de
Procedimento Concursal.
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ÁREA DO LITORAL
a) Preparação da época balnear 2022.
b) Submissão da candidatura de 9 praias ao programa Praia Acessível Para Todos.
c) Apoio à DGU na análise de processos de licenciamento de obras referente a apoios de praia.
d) Análise e licenciamento de atividades em DPM.
ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
a) Oficinas – 30 ações com um total de 610 participantes.
b) Ações de Sensibilização – 14 ações com um total de 329 alunos.
c) Saídas de campo – 10 ações com um total de 101 alunos.
d) Efemérides – Um total de 777 participantes.
e) O auditório do CEA foi cedido para a realização de 22 atividades externas ao CEA.
SERVICO VETERINÁRIO MUNICIPAL
a) Recolha de animais errantes (cães, gatos e outros): 29 saudáveis, 32 cadáveres e 2 feridos.
b) O Serviço Veterinário Municipal realizou 37 atendimentos para vacinação e colocou 25
microchips, efetuando também o registo na plataforma SIAC.
c) No decorrer do acolhimento de refugiados de nacionalidade ucraniana, o Serviço
Veterinário Municipal realizou o registo de 2 cães e 2 gatos, tendo nestes últimos, sido
recolhida uma amostra de sangue para análise de anticorpos contra o vírus da raiva,
conforme procedimento indicado pela DGAV.
d) No que se refere ao controlo da população de gatos em regime de Capturar-EsterilizarDevolver (CED), realizaram-se 13 esterilizações e posterior devolução ao local.
e) Realização de uma sessão sobre Bem-estar Animal, no Centro de Educação Ambiental,
contando com a participação de Ângela Assis da APA-TV e do Médico Veterinário Municipal,
Dr. José Bruno Oliveira. Esta sessão realizou-se em horário pós-laboral, tendo estado
presentes 5 pessoas.
f)

Realização de obras de melhoramento das instalações do canil municipal, como pinturas,
reparação de vedações, entre outros.

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
a) Atualização da plataforma do Sistema de Informação dos Sapadores Florestais.
b) Coordenação e acompanhamento da Equipa de Sapadores Florestais (ESF).
c) Acompanhamento, como júri, de procedimento concursal para recrutamento de sapadores
florestais, no âmbito dos concursos para contratos por tempo indeterminado – acolhimento.
d) Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Torres Vedras 2021-2030:


Aprovação em Assembleia Municipal, em 23 de fevereiro;



Publicação em Diário da Republica pelo Aviso nº 6983/2022, em 5 de abril de 2022;
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Disponibilização/atualização do PMDFCI no site e Geoportal;



Envio do mesmo para a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, ICNF,
CIM Oeste, concelhos limítrofes e AFOCELCA.

e) Realização de uma ação de plantação de 250 árvores e arbustos, na Serra de São Julião, em
6 de fevereiro, com a Associação de Pais de A dos Cunhados, com a participação na de 48
pais e alunos, e 8 elementos do GTF.
f)

Realização uma ação de plantação de 600 árvores e arbustos autóctones numa área de 1,5
hectares, na Serra de São Julião, no dia 18 de fevereiro, numa propriedade da Junta de
Freguesia de Carvoeira e Carmões, num total de 52 participantes.

g) Organização e participação nas atividades comemorativas do Dia da Árvore e do Dia
Internacional das Florestas, que se realizaram entre 15 e 26 de março.
h) Estratégia de Prevenção, Controlo e Erradicação da Vespa velutina na Região Oeste, na
sequência da aprovação da candidatura da CIM Oeste ao POSEUR
i)

Visita e apresentação do Centro Municipal Florestal, e visitas de campo a áreas
intervencionadas nos últimos 3 anos com fogo controlado, em 5 de fevereiro, para os
Formandos do Curso de Operacional de Queima.

j)

Emissão de 3 pareceres de (re)arborização.

4. PLANEAMENTO E URBANISMO
a) 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Torres Vedras
 Realizada em 8 de fevereiro a 2.ª reunião plenária da Comissão Consultiva da 2.ª Revisão
do PDM de Torres Vedras, em formato de conferência procedimental, tendo como
ordem de trabalhos a apreciação dos pareceres emitidos pelas entidades e emissão do
parecer final sobre a Proposta de Plano, o Relatório Ambiental, a delimitação e
proposta de exclusões da REN e proposta de exclusões da RAN;
 O Plano foi objeto de parecer favorável condicionado;


Segue-se a fase de concertação com as entidades que emitiram pareceres desfavoráveis
ou favoráveis condicionados ao Plano.

b) Plano de Urbanização da Cidade de Torres Vedras – Adequação às regras de classificação e
qualificação do solo:
 Na sequência da aprovação pela câmara da proposta, em 15 de fevereiro, a mesma foi
remetida para a CCDR LVT, para realização da conferência procedimental;
 A conferência procedimental realizou-se a 21 de março, encontrando-se o processo em
fase de concertação com as entidades que emitiram pareceres desfavoráveis ou
favoráveis condicionados;
c) Plano de Pormenor da Área de Aptidão Turística da Maceira – Adequação às regras de
classificação e qualificação do solo


A proposta de adequação foi submetida e aprovada pela Câmara, na reunião pública
21/12/2021, e remetida para conferência procedimental, a realizar-se no dia
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14/02/2022.
 O procedimento encontra-se em fase de concertação com as entidades que emitiram
pareceres desfavoráveis ou favoráveis condicionados.
d) Elaboração de projetos em curso
 Projeto de reconversão do Espaço Publico Adjacente à Escola EB2,3 de Freiria;
 Estudo Prévio do Parque Verde de Ventosa (Estágio CEI+);
 Preparação das bases para o Projeto de Execução da reabilitação da Rua Cândido dos
Reis;
 Início do Estudo Prévio do Projeto da EB1 de Freiria;
e) Área de Regeneração Urbana
ARU de Santa Cruz – Projeto de Operação de Reabilitação Urbana e respetivo Programa
Estratégico
 O projeto de ORU foi aprovado na Reunião de Executivo tendo sido remetido para o
IHRU e DR.
 Aguarda início da discussão pública
f)

PEDU de Torres Vedras
 A maioria das operações (18) encontra-se concluída física e financeiramente;
 Mantêm-se em execução as seguintes operações:
o Polo Social e Cultural;
o Sistemas de Informação Rodoviária em Tempo Real.
De 01/02/2022 a 31/02/2022*

N.º de Pedidos

Licenciamento de Obras de Edificação

380

Publicidade e ocupação de via pública

22

Informações Prévias

24

Licenciamento Zero

150
N.º de Emissões

Informações e Pareceres Técnicos

1452

Autorizações de Utilização

57

Alvarás de Construção

151

* No mesmo período foram emitidas 3623 deliberações/ despachos (82 do executivo; 93 da
Presidente; 492 do Vereador do pelouro; 75 do Diretor do Departamento; e 2881 do Chefe
de Divisão).

5. CULTURA E TURISMO
a) Área de Cultura: foram prestados 49 atendimentos a associações locais, no âmbito dos
apoios financeiros à atividade cultural (RMAA). Atribuídos apoios no âmbito do RMAA 214
093,34€. Apoio à produção do evento “Coros por la Paz”, iniciativa da Camerata Vocal de
Torres Vedras, apresentado na Câmara Municipal de Torres Vedras.
b) Área de Galerias: A Paços Galeria Municipal contou com 1098 visitantes às três exposições
a decorrer (457 visitas e 571 participações em atividades de serviço educativo para público
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escolar). Destaca-se a apresentação do catálogo da exposição “Spectacular Instability |
Instabilidade Espetacular” e conversa de participação aberta ao público, com artista e
curador, com a parceria da ESAD| IPL e da RAMA – residências artísticas de Alfeiria
O Porta 5 prossegue a formação “Academia Visual” - uma formação anual no âmbito do
desenvolvimento de competências na área das artes visuais para alunos do ensino
secundário de escolas do concelho, um projeto coorganizado pela Câmara Municipal de
Torres Vedras com a Emerge A.C.
O Atelier dos Brinquedos prossegue as exposições “No País dos Brinquedos” e “Impaciências
de Papel”, que contaram com 375 visitantes e 307 participantes em atividades de serviço
educativo para escolas.
A Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino prossegue a exposição de ilustração “Não
pises os desenhos”, que contou com 976 participantes nas suas atividades (285 visitas
autónomas e 691 participações em atividades de serviço educativo). Destaca-se o projeto
Memória de Cor, Inês Marques, em desenvolvimento com o Clube Sénior do Turcifal e a
formação para professores “Mãos com estórias”.
c) Área de Teatro: O Teatro-Cine de Torres Vedras contabilizou 2.691 participantes nos
diversos eventos. Quatro projetos artísticos com origem em Torres Vedras destacam-se na
programação da temporada, a saber: o concerto de NBC, o concerto de Kairós Quartet, a
Sagração da Primavera, da Ensemble d’Arcos e a peça Cada Um com seu Olhar, esta última
uma criação coletiva, no âmbito das artes e acessibilidades, com a participação do Gabinete
de Apoio à Deficiência Visual da Câmara Municipal de Torres Vedras.
d) Área de Turismo: contabilizados 5.568 visitantes nos Centros de Interpretação do Castelo,
Linhas de Torres Vedras, Azenha de Santa Cruz e Moinho dos Caixeiros e 449 atendimentos
nos Postos de Turismo. Realizaram-se 9 visitas guiadas ao património com 339 participantes.
Destaca-se a participação na Bolsa de Turismo de Lisboa e na Nauticampo, que decorreram
na Feira Internacional de Lisboa e o acompanhamento do Concurso Mundial de vinhos
Sauvignon Blanc.
e) Área de Bibliotecas: contabilizaram-se 9.632 entradas na biblioteca, 1.717 participantes
em atividades de serviço educativo para escolas e público geral. Foram tratados 538
documentos e 1.125 livros das Bibliotecas Escolares. Destacam-se as atividades “Concurso
Nacional de Leitura” com 476 participações, o encontro de 41 alunos com a Escritora Danuta
Wocjiechowska e o encontro com o escritor David Machado, com a participação de 139
alunos. Destaca-se ainda a formação “Competências digitais”, formação do Plano Local de
Leitura que tem como público alvo cidadãos seniores.
f)

Área de Museus:



O Museu Municipal Leonel Trindade totalizou registou 1077 visitantes - 222 visitas e 855
alunos participaram em atividades de Serviço Educativo.



O Centro de Interpretação da Comunidade Judaica registou 247 entradas.



O Sítio Arqueológico do Castro do Zambujal contou com 195 entradas.



O Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho contabilizou 781 entradas.
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Destacam-se as atividades “Sefarad e a música das três culturas”, a continuação do projeto
“Museu na Aldeia”, em Folgorosa, e as visitas de alunos ao Centro de Interpretação das Linhas
de Torres Vedras e a Azenha de Santa Cruz para a atividade pedagógica “entre Azenhas e
Moinhos”
g) Centro de Artes e Criatividade: destaca-se a primeira edição de “Palimpsesto - ciclo de
música ibérica e mediterrânica de Torres Vedras”, assistiram aos concertos 200 pessoas,
participando nos workshops 64 pessoas, destaca-se a exibição do documentário “Matrafona”
e o 3º Round do Poetry Slam. Decorreu a Apresentação da proposta de programa de
comemorações do Centenário do Carnaval de Torres Vedras e a inauguração do núcleo
expositivo “Os Rostos por detrás da Máscara”. As exposições totalizaram 1.700 entradas e
1.493 participantes em atividades de serviço educativo.

6. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
a) Colaboração com a Universidade do Porto - Centro de Competências para o Envelhecimento
Ativo e Saudável - Porto4Ageing, no âmbito de um projeto transnacional que tem como
finalidade a revisão do Guia das Cidades Amigas dos Idosos (O Município foi convidado para
partilhar os projetos direcionados aos seniores durante a pandemia COVID 19);
b) Aprovação pela CM do projeto de voluntariado sénior “Voluntariado 55 +”;
c) Apresentação do projeto “Trampolim”, no âmbito da formação do Banco Local de
Voluntariado de Torres Vedras;
d) Seleção e formação da equipa de seniores que assumirá o projeto ISA Património entre 01/
04/2022 e 31/03/2023;
e) Extensão do projeto ISA Património à capela do Sirol (Dois Portos);
f)

Elaboração de proposta de alteração metodológica no âmbito do projeto “Passeios de
Verão”;

g) Concurso para atribuição de habitações sociais em regime de arrendamento apoiado:
audiência de interessados, avaliação final e marcação da fase de sorteio (31 famílias
elegíveis / 6 habitações a concurso);
h) Transferência de competências em matéria de ação social: participação em formação
promovida pelo ISS, elaboração de protocolos a celebrar com entidades parceiras. Envio de
informação com principais conclusões do trabalho desenvolvido pela comissão de
acompanhamento – aprovada a prorrogação do prazo de transferência de competências
para 1 de outubro de 2022;
i)

Atendimentos semanais à população: atribuição de apoios de emergência regulares e vales
alimentares a população refugiada;

j)

As três Comissões Sociais de Freguesia e Interfreguesias da Rede Social de Torres Vedras
retomaram a sua atividade regular, tendo-se realizado as eleições para a constituição dos
grupos executivos e as primeiras reuniões para elaboração e início de implementação dos
planos de ação;
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k) Adesão do Município ao projeto “+ Acesso para Todos — Por Comunidades Mais Inclusivas”,
dinamizado pela Associação Salvador em 2022, que pretende sensibilizar e educar para a
inclusão e a acessibilidade.
l)

Organização e dinamização do evento “Reboot TV”, entre os dias 11 e 13 de março, tendo
como objetivo promover a qualidade de vida no território, através da criação de novas
ideias para solucionar desafios sociais no Concelho.

m) Acolhimento e acompanhamento no processo de integração de família de refugiados do
Afeganistão (4 pessoas), a residir em habitação municipal, no âmbito de um protocolo
celebrado com o Alto Comissariado para as Migrações;
n) O Município de Torres Vedras, em parceria com diversos serviços, entidades locais e
população, tem vindo a efetuar diligências com vista a apoiar a população da Ucrânia, i.e.,
no acolhimento destes cidadãos/cidadãs, na sua chegada a Torres Vedras. Criação da linha
telefónica gratuita SOS Ucrânia (800 200 066 e sosucrania@cm-tvedras.pt);
o) Realização de 8 estágios profissionais (3 meses), destinados a Jovens recém-diplomados de
cursos profissionais da escola Henriques Nogueira, escola madeira Torres e Escola Agrícola
Fernando Barros Leal. Estes estágios realizam-se no âmbito do Projeto Moinhos VI - Formar
para Inovar – mobilidade internacional com início a 2 de fevereiro, e têm lugar em empresas
em Espanha, Irlanda e França;
p) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Juventude, realizada a 8 de março, com 20
participantes, onde foi efetuada a Votação da Mesa do Plenário; Votação da Comissão
Permanente; Votação dos representantes do CMJTV a integrar o Conselho Municipal de
Educação e o Conselho Intermunicipal da Juventude do Oeste; Apresentação do Relatório
de Avaliação do Plano de Ação 2021, e, Solicitação de contributos para o Plano de Ação do
CMJTV 2022;
q) 41 atendimentos a jovens adultos e adultos em situação de desemprego, realizados entre
fevereiro a março no Gabinete de Apoio à Formação, Emprego e Qualificação - Espaço
Primavera: Centro Municipal da Juventude, onde foram realizadas as seguintes ações:
Elaboração de CV e cartas de motivação; encaminhamento para ações de formação e
ofertas de emprego na região.

7. PROTEÇÃO CIVIL
a) Análise de 1266 comunicações prévias para a realização de queimas de amontoados, através
da plataforma do ICNF (SGIF - Avaliação de queimas e Autorização de queimadas).
b) Elaboração e emissão de 3 avisos meteorológicos referente a condições meteorológicas
adversas.
c) Realização de 2 simulacros (Escola Internacional e Centro de Saúde de Torres Vedras).
d) Realização de 14 ações de sensibilização no âmbito do programa “A Proteção Civil vai à
Escola”.
e) Realização de ação de sensibilização na Escola Básica 2º e 3º Ciclo da Freiria (7º anos),
alusivo ao tema “A Proteção Civil, Riscos e Catástrofes”.
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f)

Emissão de pareceres referentes a eventos e itinerâncias realizadas no concelho de Torres
Vedras.

g) Acompanhamento e distribuição de EPI’s no Lar Nossa Senhora da Ajuda – Ramalhal (surto
de COVID-19).
h) Acompanhamento e apoio logístico no Centro de Vacinação de Torres Vedras.
i)

Acompanhamento e apoio logístico no Centro de Testes da Expotorres.

j)

Desmontagem e desativação do Centro de Vacinação de Torres Vedras e Centro de Testes
de Torres Vedras (Expotorres), 18/03 e 28/03 respetivamente.

k) Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Torres Vedras.
l)

Atualização da base de dados de meios e recursos (empresas, associações e Juntas de
Freguesia) referentes ao Plano Municipal de Emergência.

m) Acompanhamento diário (26 de fevereiro a 2 de março) do Carnaval de Torres Vedras 2022.
n) Identificação, georreferenciação e destruição de 3 ninhos definitivos (sem atividade) e 2
ninhos primários (com atividade) de vespa velutina, em conjunto com o Gabinete Técnico
Florestal.
o) Colocação de 384 armadilhas seletivas para captura de vespa velutina (fundadoras) no
território de Torres Vedras e respetiva monitorização de 15 em 15 dias, em conjunto com
o Gabinete Técnico Florestal.
p) Participação em ação de sensibilização referente à estratégia de prevenção e controle de
vespa velutina para técnicos municipais (CIM Oeste).
q) Acompanhamento e prestação de apoio na testagem semanal (testes TRAg – COVID) aos
trabalhadores do Município.
r)

Abertura da foz do Rio Alcabrichel por 2 vezes por galgamento das margens.

s)

Gestão e triagem da caixa de correio eletrónico SOS Ucrânia.

t)

Apoio logístico ao Centro Operacional Municipal SOS Ucrânia.

u) Participação na 1ª reunião colaborativa para Coordenadores Municipais de Proteção Civil
(CIM Oeste), intitulada “Reunião Reflexão Proteção Civil Municipal 2022”.
v) Acompanhamento permanente da intempérie de dia 12 de março de 2022.
w) Acompanhamento permanente da situação operacional do concelho, entre o Coordenador
Municipal de Proteção Civil e o Comandante dos Bombeiros de Torres Vedras.
x) Início de preparação do Projeto Praia Segura 2022.
y) Preparação e participação em auditoria interna ao Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ).

8. SMAS
a) ÁGUA


Prolongamentos das redes de água no Concelho: Rua Fonte dos Ferreiros, Assenta.



Pequenos trabalhos de abastecimento de água executados em várias localidades, por
administração direta: Av. da Igreja, Cabeça Gorda; Rua da Fonte, Colaria; Rua das Adegas,
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Ventosa; Penedo, Runa para servir o Moinho (designado por Duque); Casal Camarnal,
Silveira; Rua Principal (sítio da raposa), Sevilheira.
b) SANEAMENTO




Prolongamentos das redes de saneamento do concelho.
o

Urbanização na praceta do Moinho de Vento, Caixeiros.

o

Rua da Bela Vista, Póvoa de Além.

o

Rua da Cerca, Póvoa de Penafirme.

o

Rua Frei João Estremoz, Póvoa de Penafirme.

Pequenos trabalhos de esgotos em várias localidades, por administração direta.
o



Rua Principal (sítio da raposa), Sevilheira.

Empreitadas Saneamento a decorrer.
o

Emissário Vale Canas

o

Saneamento do Vale Rodrigo – Casalinhos de Alfaiata (aguarda ligação elétrica)

c) RESÍDUOS URBANOS


Recolha de 5 213 Ton. de RSU;



Recolha de 247 Ton. de monstros e outros resíduos volumosos;



Encaminhamento para reciclagem de 219 Ton. de embalagens de plástico; 269 Ton. de
papel e cartão e 218 Ton. de vidro;



Apoio logístico ao Carnaval, com a cedência de contentores, recolha de resíduos e lavagem
de ruas

d) EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL


Oficinas “A Pura é de Todos” realizadas no Espaço do Salpico no Centro Operacional
Municipal com várias escolas do concelho (6 sessões);



Oficinas “Conheces a Água da Torneira” realizadas no espaço do Salpico no Centro
Operacional Municipal (1 sessão);



Oficinas “Água da torneira com sabor à estação do ano” realizadas em várias escolas do
concelho (3 sessões);



Oficinas “O Salpico Cientista” em parceria com o “Quem quer ser cientista” realizadas em
várias escolas do Concelho (2 sessões);



Oficinas “O Salpico e o Robô juntos numa Aventura”, em parceria com a Robótica,
realizadas em várias escolas do Concelho (3 sessões);



Visita à ETAR de Torres Vedras com os alunos da Escola Externato Póvoa de Penafirme;



Filmagens das receitas do Projeto “Água da Torneira com sabor à estação do ano”,
financiado pelo Fundo Ambiental, na ESCO;



Sessão para famílias “H2OFF – O Salpico e o Robô” em parceria com a robótica, realizada
no Espaço do Salpico no Centro Operacional Municipal;
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6 de março – Caminhada para a população em geral intitulada de “Caminhando com a Água”
com visita à ETAR de Torres Vedras;



15 de março a 25 de março – Quinzena da Água e da Floresta realizada na mata do Convento
do Varatojo que contou com a presença dos embaixadores da Água do Concelho de Torres
Vedras, o Sr. Padre Vitor Melícias, Lídia Nacimento, Manuel Nascimento, Tiago Hacke;



22 de março – Sessão online sobre o dia Mundial da água “H2OFF -Hora de Fechar a Torneira
“para várias escolas do Concelho;



Realização de 4 sessões online sobre compostagem doméstica, com 76 participantes;



Realização de 2 sessões sobre compostagem doméstica em 2 escolas do Concelho.



Encontra-se a decorrer:
o

O concurso “O mar começa na tua rua” para famílias do Concelho de Torres Vedras
para personalização das sargetas, em parceria com as Águas do Tejo Atlântico e o
Centro de Educação Ambiental;

o

O concurso municipal “O Mar começa aqui, o Mar começa em ti” para as escolas do
Concelho, para personalização das sargetas, em parceria com as Águas do Tejo
Atlântico e o Centro de Educação Ambiental.

Muito atentamente,

A Presidente da Câmara Municipal

Laura Maria Jesus Rodrigues

Anexo I: Listagem com as principais notícias do período a que reporta a informação.
Anexo II: Listagem de processos judiciais.
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