3) GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES E LIMPEZA URBAA
Área e Jardins de Intervenção
O desenvolvimento das cidades, de um modo equilibrado e harmonioso, tem de passar,
obrigatoriamente, pela própria evolução dos seus agregados populacionais que, por vezes,
inadvertidamente, poderão tornar os espaços urbanos cada vez mais densos, agressivos e
desequilibrados.
Pensando em tudo isto, o Município da Trofa está empenhado em criar espaços verdes públicos
e corredores de árvores nas velhas e novas artérias da cidade.
No entanto, a expansão das zonas verdes implica, necessariamente, a consagração de um
conjunto de regras e normas que garantam a preservação e função daquelas por parte de todos os
cidadãos, numa filosofia que se pretende de responsabilização e respeito de todos os munícipes
e utentes desse património municipal, que afinal é de todos.
É com base nestes pressupostos que a Câmara Municipal elaborou um regulamento municipal
que disciplina tanto a limpeza urbana como a utilização dos espaços verdes públicos.
Regulamento Municipal de Gestão de Espaços Verdes e de Limpeza Urbana

Parque de ossa Senhora das Dores

Jardim da ova abelheira
Foi recentemente ajardinado pelos serviços municipais, o que conferiu ao local um cariz
completamente oposto ao até então verificado.
Souto de Bairros
Foi ajardinado após as obras de requalificação.
Souto da Lagoa
Foi alvo de um arranjo global ao nível de espaços verdes e de equipamento urbano, floreiras,
papeleiras e bancos de jardim.
Jardim da "Cidade ova"
Foi alvo de intervenção ao nível de jardins e de colocação de papeleiras.

ÁRVORES CLASSIFICADAS
Quercus robur L. (Carvalho roble ou alvarinho)
Freguesia de Santiago de Bougado - Souto de Bairros
Classificação e número de processo: D.R. n.º 51, II Série, 01/03/2002
Proc. KNJ 1/412
Quercus robur L. (Carvalho roble ou alvarinho)
Freguesia de S. Martinho de Bougado - Esprela (junto à Igreja Nova)
Classificação e número de processo: D.R. n.º 154, II Série, 06/07/1995
Proc. KNJ 1/266
5912/2004, publicado no DR n.º 119, 2.ª série, de 2004/05/21.

FLOREIRAS
A implementação das floreiras suspensas teve
início no Verão de 2002, no centro da Cidade,
mais propriamente nas ruas Conde S. Bento, D.
Pedro V e E.N. 104.
Com este projecto pretendeu-se dar mais cor à
cidade, adornando os candeeiros de iluminação
pública, num total de 48 conjuntos.
O projecto já foi alargado ao Souto da Lagoa.

LIMPEZA URBAA

A Educação Ambiental, da população em geral e das crianças em particular, tem sido ao longo
destes anos uma campanha prioritária de actuação deste Município.
Com o projecto "Reciclar é Ganhar", onde é abordada a temática dos resíduos sólidos urbanos
(recolha selectiva), não foi descurada a vertente Limpeza e Higiene Pública, nomeadamente ao
nível da correcta utilização das papeleiras.
Visando a melhoria da limpeza urbana, esta Autarquia realizou um levantamento das
necessidades de implantação de equipamentos e encontra-se já a dotar o Concelho,
nomeadamente a Cidade da Trofa, de papeleiras.
A utilização correcta das papeleiras implica que esta seja efectuada de forma a não danificar a
referida estrutura e que sejam depositados:
•

Os resíduos orgânicos (restos de comida, como por exemplo cascas de fruta);

•

Os lenços de papel;

•

Os guardanapos de papel;

•

Os papeis de gelado.

Não deverão ser depositados nas papeleiras:
•

Resíduos que possam ser reciclados, pois estes devem ser colocados no respectivo
contentor do ecoponto;

•

Todos os demais resíduos que pelas suas características obriguem a utilização de
equipamentos ou serviços específicos.

Colabore connosco neste objectivo de tornar o
Concelho da Trofa mais limpo.

