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---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS---------------------------- 

--------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE SUSTENTABILIDADE-------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 7 Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 23/05/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H20 /Fim 19H25 

Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celso Carvalho------------------------- 
David Lopes---------------------------- 
António Bastos------------------------ 
 

Ana Teresa------------------------------ 
Pedro Castelo ------------------------- 
-------------------------------------------- 
 

Ausências:------------------------------  
Miguel Samarão----------------------- 
Carlos Filipe---------------------------- 
Renato Monteiro---------------------

 
Assuntos tratados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Analise aos projetos Rampa------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Resíduos de obras 

3- Divulgação sobre recolha de resíduos indiferenciados ------------------------------------------------------------------------------- 

4- Outros Assuntos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- A comissão procedeu à análise da resposta da PCM sobre os projetos Rampa e abordou temas como o 

estacionamento para mobilidade reduzia na Rua Henriques Nogueira e a sinalização das passadeiras.---------------- 

Ficou decidido que os pedidos à CMTV passarão a identificar locais concretos para facilitar as respostas e a sua 

análise.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por indicação do presidente da Comissão, serão abertos 2 dossiês de analise, um sobre passadeiras e outro sobre 

peões, com casos concretos identificados pelos membros desta comissão.--------------------------------------------------- 

2- Relativamente aos resíduos de obras, a comissão entende que deve ser divulgado o ecocentro da Paúl mas 

também outros os pontos de entrega alternativos e os seus horários de funcionamento, para evitar a deposição 

clandestina e de resíduos m pinhais e florestas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficou também decidido pedir nova visita ao ET da Paúl, para verificar seu o funcionamento, seguida de reunião 

com o CA do SAMAS para esclarecer as questões relativas ao ecocentro. A comissão manifestou a sua preferência 

no sentido de a visita/reunião se agendada para o mês de julho.---------------------------------------------------------------- 

3- Foi analisada a proposta para que o SMAS crie uma campanha de sensibilização para a recolha de resíduos 

indiferenciados utilizando, por exemplo flyer específicos para o efeito. ------------------------------------------------------- 

Não havendo acordo entre os presentes sobre este proposta, ficou decidido aguardar pela reunião com o CA do 

SMAS para questionar sobre a estratégia de divulgação.--------------------------------------------------------------------------- 

4- O presidente da Comissão informou que, na próxima sessão ordinária, na informação ao plenário vai referir as 

reuniões da comissão com os presidentes de junta das freguesias atravessadas pela Linha do Oeste, na parte 

correspondente à 2ª fase da sua modernização e que aguardam resposta ao ofício enviado com as questões 

recolhidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O presidente da Comissão de Sustentabilidade: Mobilidade, Território e Ambiente 

Celso Carvalho 


