
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO                      Nº 4 | JUL.2019

A Freguesia de Pedrógão procedeu recentemente à  
criação da sua Unidade Local de Proteção Civil (ULPC). 
Este mecanismo, conforme previsto nos termos da lei, foi 
necessariamente aprovado em reunião de Junta de  
Freguesia (por unanimidade) e em sessão de Assembleia 
de Freguesia (também por unanimidade). Porque a  
nossa proteção e segurança importa a todos, este é um 
assunto que, genericamente, reúne um consenso bastante 
alargado. 
 
No âmbito do projeto “Aldeia Segura – Pessoas Seguras” 
estas Unidades Locais de Proteção Civil visam estabelecer 
mecanismos de proximidade entre a população e todas  
as en/dades com responsabilidades nesta matéria, bem 
como ajudar na preparação das respostas mais adequadas 
em cenário de catástrofe (nomeadamente em caso de 
incêndio). 
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A ULPC é presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia  
e dela fazem parte todas as cole/vidades, associações, 
ins/tuições, …, da Freguesia, que devem nomear para esse 
efeito, um seu representante. A convite da Junta de  
Freguesia deve ainda fazer parte da ULPC um conjunto de 
voluntários (até um máximo de 8 pessoas). Nesta fase, a 
Junta de Freguesia endereçou o convite a 5 pessoas e  
todas elas aceitaram fazer parte deste grupo de trabalho. 
São elas: Teresa Marto, de Alqueidão; João Brites, de Ado-
freire; Virgílio Dias, de Pedrógão; Jorge Duarte, de Vale da 
Serra; Abílio Belo, de Casais Martanes. 

 
Por agora têm vindo a ser realizadas várias reuniões de 
trabalho com os Serviços Municipais da Proteção Civil, os 
Bombeiros Voluntários Torrejanos e a GNR, e a par/cipa-
ção de todos os envolvidos tem sido assinalável. Foi ainda 
efetuado um exercício/simulacro, com a par/cipação de 
todas as en/dades, em Vale da Serra, no passado dia 11 de 
julho. Estamos assim a dar passos para melhorarmos a 
nossa proteção, mas registamos com agrado a forma inte-
ressada como todos (voluntários e não voluntários) se têm 
envolvido neste processo.  
 
Sabemos que é impossível eliminar completamente o  
risco, e que existem fatores de vulnerabilidade que nunca 
conseguiremos controlar de todo. No entanto, acredita-
mos que também por esta via, estaremos melhor prepara-
dos para uma qualquer eventualidade que desejamos  
nunca aconteça.  

 
 
 
 

LIXO!!!  
Recolha de Monstros/Verdes… 
 

A Junta de Freguesia, solicita a todos uma vez mais, para 
que não depositem lixo no chão junto dos contentores  
e ecopontos. Todos sen/mos que a recolha não é  
adequada. Desde logo, porque muitas vezes os ecopontos 
estão cheios durante semanas até que os serviços  
competentes venham efetuar a recolha.  
 
A Junta de Freguesia está por isso consciente dos  
constrangimentos que todos sen/mos no que diz respeito 
à recolha dos resíduos. No entanto, voltamos também a 
informar que, reiteradamente, temos dado conhecimento 
desta nossa realidade à Câmara Municipal. 
Infelizmente não está ao nosso alcance resolver este  
problema que consideramos um dos mais graves que  
temos, pelo péssimo contributo que representa para a 
soma global da nossa qualidade de vida. 
 
Apesar disso, não depositar os resíduos no chão junto aos 
contentores e ecopontos é um assunto que depende  
apenas de cada um de nós. 
 
Ainda que tenhamos separado o plás/co, o papel, etc, para 
depositar no ecoponto respe/vo, se o mesmo es/ver 
cheio, entendemos nós que é preferível depositar os  
mesmos nos contentores do lixo indiferenciado do que 
depositar os sacos no chão. 
 

Agradecemos o contributo e a sensibilidade de todos para 
este problema porque manter as nossas aldeias mais  
limpas também depende de nós. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por fim, informamos que, com o termo do contrato entre a 

Câmara Municipal e a Empresa “Ferrovial” e com o novo 

contrato desde já em vigor com a  Empresa “SUMA”,  

é esta empresa que assume agora a recolha do lixo  

indiferenciado (contentores verdes), mas também o agen-

damento para Recolha de Monstros/Verdes.  Neste caso, o 

agendamento deve ser efetuado, de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 18h, através do Número Verde : 800 916 456. 


