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EM DEFESA DO AMBIENTE
Campanhas de sensibilização, reciclagem, redes de
água e saneamento e ordenamento do território
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Gás Natural, uma energia limpa, eficaz, económica e segura
O Gás Natural é a fonte de energia
mais limpa e ecológica no universo
das energias fósseis/convencionais,
contribuindo para melhoria da quali-
dade do ar, quando substitui outras
fontes de energia mais poluentes.
A chama azul produzida pelo Gás
Natural é forte e constante, permitin-
do cozinhar com maior eficiência e
em menos tempo.
O fornecimento de Gás Natural é
constante, pois o sistema é perma-
nente e não está sujeito a quebras.

O Gás Natural chega aos locais
de consumo através de condutas,
o que evita o armazenamento e eli-
mina o uso de botijas e os riscos
inerentes.
O preço do Gás Natural é compe-
titivo quando comparado com as
demais formas finais de energia,
tais como a electricidade e os ga-
ses de petróleo liquefeitos (cana-
lizados ou de garrafa), reduzindo
significativamente os custos ener-
géticos mensais.

A empresa EDP Gás está a proceder
à construção da rede primária de gás
natural no concelho, com a colocação
da conduta e respectivos ramais.
O gás natural, formado por uma mis-
tura de hidrocarbonetos leves, é mais
limpo (menos poluente), económico,
eficiente e seguro do que os outros
tipos de energia.
Nesta primeira fase vão ser abran-
gidas, partes, das freguesias de Ne-
vogilde, Casais, Nespereira e Boim.
Em contacto com a população já se
encontram os comerciais da EDP
Gás que, para além de apresen-
tarem as vantagens do produto,
apoiam na subscrição do respectivo
contrato de adesão.
A rede vai se estendida até ao cen-
tro da Vila a médio prazo e a coloca-
ção da conduta vai decorrer em pa-
ralelo com as obras de requalificação
do centro urbano.

Gás natural está a chegar a Lousada

Em casa, o Gás Natural pode ser
utilizado para cozinhar, lavar e se-
car, na obtenção de água quente,
aquecimento e climatização.

Quem desejar obter mais informa-
ções deve contactar os comerciais
da EDP Gás, através do número
919962838.

ESPECIAL AMBIENTE
INICIATIVAS

Os esquentadores a Gás Natural produzem
água quente de imediato e sem limite, fun-
cionando somente quando é necessário, o
que permite uma economia de energia.
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A defesa e preservação do ambien-
te em Lousada tem como principal
parceiro a população escolar. Para
os mais novos são direccionadas di-
versas acções de sensibilização
que se desenvolvem nos estabele-
cimentos de ensino que frequentam.
A separação dos lixos e a recicla-
gem são temas tratados, através de
acções didácticas e apelativas, em
particular com a passagem pela
“Lixoteca” que percorre as escolas.
Neste autocarro existem vários jo-
gos e computadores que computa-
dores para que os mais pequenos
possam, de modo didáctico, apren-
der mais sobre questões ambientais.
Para o Vereador do Ambiente, Dr.
Pedro Machado, “a defesa e preser-
vação do ambiente deve ser incutida,
em primeiro lugar, aos mais novos
pois são eles os melhores veicula
de transmissão destes valores”.
Os mais novos colaboram ainda na
campanha de recolhas de tampas
plásticas tendo, no ano passado, re-

Mais novos parceiros na defesa do ambiente

colhido mais de três mil quilos. As
“Tampinhas” são depois trocas por
material ortopédico ao dispor da
população que necessitar.
Com a construção do parque urbano
vai ser criado o Centro de Monito-
rização e Interpretação Ambiental
que tem como objectivo dar a co-
nhecer as acções de requalificação
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ESPECIAL AMBIENTE
ACTIVIDADES

Ensine as crianças a respeitar a natureza
fazendo-as cuidar de plantas e de animais.

“A criança a agir a e ribeira a sorrir” é o projecto que está a ser
desenvolvido pela Escola Básica com o jardim-de-infância de
Pereiras - Caíde de Rei, no âmbito do projecto “Mil Escolas” das
Águas do Douro e Paiva para o ano lectivo que está em curso.
Participam neste projecto mais de 100 alunos dos vários níveis de
ensino tendo sido já desenvolvidas várias actividades. Destaca-
-se a participação no desfile de Carnaval Escolar, a comemora-
ção do Dia Mundial da Água, acções de sensibilização, activida-
des lúdico-pedagógicas, entre outras.

Alunos de Caíde de Rei desenvolvem
projecto ambiental

urbanística e ambiental, desenvol-
vidas no espaço urbano, assumin-
do-se como local privilegiado de re-
flexão sobre o ambiente.
A biodiversidade vai ser o tema de
base das Jornadas do Ambiente
que, se vão realizar em Novem-
bro, registando a décima primeira
edição.
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Mantenha as lâmpadas e os globos sempre
limpos para que a energia gasta seja apro-
veitada na totalidade e utilize lâmpadas eco-
nomizadoras.

Os valores dos materiais
reciclados no concelho re-
gistam aumentos significa-
tivos nos últimos anos.
Nos ecopontos, espalhados
pelo concelho, foram depo-
sitadas mais de mil tonela-
das de resíduos separados.
O vidro continua a ser o ma-
terial mais reciclado, com
um valor aproximado de 450
toneladas. Segue-se o papel
com mais de 390 toneladas de
material recolhido em todo o conce-
lho. O plástico, sucata e resíduos
relativos a material eléctrico e ele-
ctrónico são os materiais que se se-
guem, com 130 toneladas, 20 tone-
ladas e cerca de 14 toneladas, res-
pectivamente
A recolha de óleos alimentares usa-
dos é um dos mais recentes mate-
riais que são reciclados no conce-
lho. Os valores do ano passado apon-

Vidro e papel batem recordes de reciclagem

tam para 4570 litros deste material
recolhido em estabelecimentos de
restauração, quintas e estabeleci-
mentos de ensino, onde existam co-
zinhas.
Ainda na área da separação dos ma-
teriais e reciclagem vão ser coloca-
dos oleões na via pública, de modo
a promover e facilitar a recolha dos
óleos alimentares domésticos.
Existem cerca de 1900 contentores
de resíduos sólidos urbanos no con-

ESPECIAL AMBIENTE
RECICLAGEM

Protocolo de colaboração com GEOTA
“O meu eco-sistema” é a designação do projecto que está a ser
implementado pela autarquia e pelo Grupo de Estudos de Ordenamento
do Território e Ambiente (GEOTA). O projecto é fruto de um protocolo
assinado no passado dia 1 de Março e tem como finalidade dis-
ponibilizar informação na internet, de modo a que os munícipes pos-
sam consultar o número de ecopontos e de contentores existentes.
Com esta iniciativa pretende-se dar a conhecer aos munícipes de
Lousada a localização de todos os equipamentos, bem como dar a
possibilidade de dar sugestões às entidades competentes sobre as
situações irregulares no espaço público.
Este serviço de proximidade e interacção entre a autarquia e os
munícipes vai entrar em funcionamento a curto prazo.

celho, com capacidade de
800 litros, sendo o rácio
de um contentor para cada
28 munícipes.
O número de ecopontos
espalhados pelo concelho,
cerca de 162, foi reforça-
do, num rácio de um para
cada 290 habitantes.

ECOCENTRO ABERTO
AOS SÁBADOS

O Ecocentro Municipal, situado na
freguesia de Boim, recebe muitos
dos materiais para a reciclagem. A
deposição é gratuita e o Ecocentro
encontra-se aberto de segunda-feira
a sábado. Às segundas-feiras fun-
ciona entre as 14h00 e as 18h30, de
terça a sexta-feira entre as 10h00 às
12h30 e das 14h00 às 18h30. Aos
sábados, está aberto entre as 10h00
e as 12h30 e entre as 14h00 até às
16h30
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As questões ambientais e sociais podem ligar-se en-
tre si quando se faz um aproveitamento de roupas,
calçado e brinquedos que não são usados. A Câmara
de Lousada e a instituição Ultriplo estabeleceram um
protocolo de colaboração para a colocação de 35
contentores em vários pontos do concelho destinados
à recolha dos bens.
Depois de recolhidos os bens depositados nos con-
tentores a fase seguinte passa pela distribuição da rou-
pa, calçado e brinquedos pelas pessoas mais caren-
ciadas que são identificadas pelos serviços da autarquia.

Contentores para roupa distribuídos pelo concelho

Reciclar o óleo alimentar utilizado é uma aposta que
autarquia tem vindo a fazer ao longo dos últimos
anos.
Devido ao elevado número de pessoas que fazem a
separação dos óleos, a Câmara firmou um protocolo
para a colocação de 35 oleões na via pública, sendo
contempladas todas as freguesias do concelho.
No ano passado foram recolhidos cerca de 4750 litros
de óleo alimentar, proveniente de estabelecimentos
de restauração e estabelecimentos de ensino.

Oleões nas freguesias para recolha de óleo alimentar

A utilização do compostor na eliminação dos lixos do-
mésticos está a ganhar, cada vez mais, adeptos nas
escolas pretendendo-se estender esta medida às habi-
tações. A autarquia, através de um protocolo com a
Ambisousa, vai entregar de modo gratuito compostores
em freguesias piloto como Boim, Cristelos e Pias.
Numa primeira fase vão ser entregues 100 compostores
para aproveitamento dos resíduos orgânicos que não
são passíveis de colocar nos ecopontos.
A técnica de compostagem consiste em transformar to-
dos os resíduos num composto para utilizar no solo.
Esta é uma solução que, para além de fertilizar os solos,
evita o impacto ambiental caso estes resíduos fossem
depositados no aterro, permitindo uma diminuição de 60%.

Entrega de compostores em Boim, Cristelos e Pias

ESPECIAL AMBIENTE
RECICLAGEM

Deposite o óleo de fritar nos oleões. Cada
litro de óleo despejado na banca pode poluir
cerca de 25 mil litros de água potável.
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ESPECIAL AMBIENTE
OBRAS

Uma torneira a pingar durante 24 horas, de 5
em 5 segundos, perde 3 litros de água, o que
corresponde a mais 1000 litros de água por
ano.

Desde o inicio do ano mais de 200
novos consumidores efectuaram pe-
dido de ligação à rede pública de água
e saneamento, que regista cerca de
10 mil consumidores.
O custo do ramal de água é de 223
euros e o de saneamento de 239
euros, sendo dada a possibilidade de
efectuar o pagamento a pronto ou em
36 prestações mensais sem juros.
Foram ainda criadas tarifas sociais
para utilizadores finais domésticos
com isenção da tarifa de disponibili-
dade para quem possuir rendimento
bruto total, para efeitos de IRS, não
superior ao valor anual da retribui-
ção mínima mensal garantida e re-
dução em 50%, para utilizadores

Cerca de 10 mil consumidores na rede pública

cujos rendimentos não sejam supe-
riores ao dobro do valor anual da re-

tribuição mínima.

EXPANSÃO DAS REDES
Decorre a empreitada de
construção da rede de dre-
nagem de águas residuais
entre as bacias M20 e M27
que abrange parte da fre-
guesia de Cristelos, Ne-
vogilde e Casais. Esta
obra implica a construção
de 20 quilómetros de rede
com um custo aproxima-
do de um milhão e 700 mil
euros, estando prevista a
conclusão de parte dos
trabalhos até ao mês de
Setembro.
Entretanto decorrem obras
por administração directa
em Lustosa, entre o lugar
de Agra e Sequeiro, numa

extensão de seis quilómetros e meio
com um custo aproximado de 500 mil
euros. Na mesma freguesia proce-
deu-se ainda à ligação da EB 2,3 de
Lustosa à rede de drenagem de águas
residuais.
Na freguesia de Caíde de Rei
encontra-se concluída a rede de
drenagem de águas residuais em
Almeida, com custo superior a 133
mil euros, e em execução nos lu-
gares de Feira Nova e Estação,
num investimento superior a 209 mil
euros.
A rede de drenagem de águas resi-
duais prossegue em Figueiras, em
Além de Cima, e em Cernadelo, na
Rua de S.Pedro, Macieira, na Ave-
nida João de Castro, em Nevogilde
e ainda em São Miguel. Estas in-
tervenções implicam um inves-
timento superior a 452 mil euros,
numa extensão aproximada de oito
quilómetros.
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O ajardinamento dos espaços ver-
des é assumido pela autarquia, re-
gistando-se perto de sete hectares
de área intervencionada.
Os hortos municipais de Boim e de
Nogueira têm uma produção anual
aproximada de 44 mil plantas, sen-
do 32 mil destas plantas de época.
Esta produção própria permite dimi-
nuir os gastos no embelezamento de
espaços verdes em estabelecimen-
tos de ensino, jardins camarários e
áreas circundantes às juntas de fre-
guesia.
De igual modo, decorrem trabalhos
de ajardinamento no traçado da
Ecopista, numa extensão aproxima-
da de quatro quilómetros. Interven-
ção semelhante vai ser realizada no
Centro da Vila, quando se realiza-
rem as obras de requalificação.
Nos meses de Outubro e de Feve-
reiro, a plantação de novas árvores

Plantas para jardins nos hortos municipais

nas vias municipais, avenidas e no-
vos arruamentos é significativa. Cer-
ca de mil árvores foram plantadas
neste dois anos, contando com a par-
ticipação das juntas de freguesia que
resolveram aderir a esta iniciativa.

A autarquia vai iniciar um projecto
que tem como finalidade a preven-
ção e gestão de riscos materiais e
tecnológicos.
A candidatura, que tem a vigência
de dois anos, foi efectuada pela
Comunidade Intermunicipal do Tâ-
mega e Sousa e é respeitante aos
12 municípios que compõem esta
entidade.
Estão previstas acções de sensi-
bilização, num período de dois
anos, em que cada para município
deve realizar, bem como proceder
à execução de cartografia.
A candidatura foi efectuada ao
FEDER e prevê comparticipação
financeira para a execução das
acções.

Acções para prevenção
e gestão de riscos

ESPECIAL AMBIENTE
MUNICÍPIO

Proceda à rega das plantas de manhã cedo ou ao
cair da noite porque a evaporação da água causa-
da pelo sol é menor, pelo que poupa água.
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ESPECIAL AMBIENTE
INICIATIVAS

Pinte o interior da sua casa com cores claras.
Elas reflectem mais luz, economizando ener-
gia eléctrica.

No dia 8 de Maio, no Espaço AJE,
realizou-se uma sessão pública de
apresentação da proposta de revi-
são do Plano Director Municipal de
Lousada.
Com a presença do Presidente da
Câmara, do Vereador do Urbanismo
e da equipa de elaboração da Pro-
posta de Revisão do Plano, esta ini-
ciativa deu a conhecer as linhas
gerais do documento que se encon-
tra em discussão pública durante 30
dias úteis, após publicação no Diá-
rio da República no dia 5 de Maio.
O Plano Director Municipal estabe-
lece uma estrutura espacial para o
território do município com classifi-
cação do solo, dos índices urbanís-
ticos e ainda, como novidade do
novo documento, estabelece as es-
tratégias de desenvolvimento ter-
ritorial.
O PDM de Lousada foi aprovado e
publicado em 1994 e teve como pe-
ríodo máximo de vigência 10 anos.
Assim, iniciaram-se os trabalhos
que culminaram com a apresenta-
ção de uma proposta de alteração
que, a partir da próxima quarta-fei-
ra, dia 12, se encontra em discus-
são pública até ao dia 22 de Junho.
Este trabalho está ser desenvolvido
por uma equipa multidisciplinar ex-
terna ao município que conta com o
apoio dos serviços municipais. De
igual modo, foi constituída uma Co-
missão Técnica de Acompanhamen-
to onde intervêm diversas entidades
como a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Nor-

Apresentação pública da proposta de Revisão do PDM

te e outras com tutela nas áreas da
agricultura, economia, rede viária,
recursos hídricos e património.
Assim, após ter sido efectuada uma
avaliação ao Plano elaborado em
1994 e depois de ter sido ausculta-
da a população que apresentou su-
gestões de alterações foi definida a
estratégia municipal a implementar
e submetida à aprovação da Comis-
são de Técnica de Acompanhamen-
to uma Proposta de alteração.
A proposta apresentada pretende in-
verter a urbanização dispersa e di-
fusa, reforçando a mobilidade interna
e a competitividade, sobressaindo
uma estrutura verde contínua e trans-
versal ao concelho com salvaguarda
do património, entre outros.
As principais diferenças da propos-
ta expressam-se em números com
um aumento das áreas destinadas a
aglomerados, terrenos agrícolas

complementares, equipamentos e
REN (Reserva Ecológica Nacional).
“Quem desejar um atendimento per-
sonalizado e mais pormenorizado,
vai ter disponível, todas as terças-
-feiras, na Câmara, a equipa do Pla-
no, para além de um funcionário que
diariamente pode prestar esclareci-
mentos aos interessados”- frisou o
Vereador do Pelouro do Urbanismo,
Dr. Pedro Machado.
Até ao dia 22 de Junho, os interes-
sados podem formular sugestões,
observações e reclamações em for-
mulários disponíveis na internet, nas
juntas de freguesia e na autarquia.
Terminada a discussão pública e,
após análise das propostas da po-
pulação, é redigida a proposta final
que, após aprovação da Comissão
Técnica de Acompanhamento, vai ser
novamente apresentada em sessão
pública.
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DESPORTO

Lodares e Nevogilde participam no Campeonato

A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE NE-
VOGILDE (ASSN) é uma colectividade fundada em
Outubro de 2007. A ASSN tem por fins promover o con-
junto de actividades e objectivos sociais, educativos,
culturais, desportivos e humanitários que constituem o
núcleo de acção e finalidade da associação.
A equipa de futebol da ASSN está a participar pela

A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
A CULTURAL DE LODARES
(ADCL) participa no Campeo-
nato Concelhio de Futebol Ama-
dor, desde a primeira edição.
A ADCL foi fundada em Junho
de 1979, sendo actualmente o
presidente da colectividade
Adão Fernando Silvestre.
A equipa de futebol, alcançou
o 4.º lugar na primeira edição
em que participou e foi 5.ª clas-
sificada no campeonato da
época passada.
As modalidades desportivas desen-
volvidas pela ADCL passam, para
além do futebol sénior, pela manu-
tenção das equipas de futebol jo-

vem e feminino e também da pesca.
A colectividade tem ainda diversas
actividades como o grupo de ca-
vaquinhos, festa da terceira idade

anual, passeio convívio da pesca,
festa da criança de natal, desfile de
carnaval, serragem da velha, des-
folhada e verão cultural.

primeira vez esta época no Campeonato Concelhio de
Futebol Amador de Lousada, realizando a sua activida-
de desportiva no campo de futebol da Lameira.
Para além do futebol a associação tem também em activi-
dade o grupo de bombos e o rancho folclórico. A associa-
ção pode ser contactada através do e-mail assne-
vogilde@hotmail.com e de http://assnevogilde.hi5.com.


