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Simplificação de Procedimentos
Administrativos – Entrega de
Projetos em Formato Digital
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Visando promover a contínua modernização administrativa e dar um importante passo rumo à simplificação e desmaterialização de processos, aumentando a
eficiência dos nossos serviços, o Município pretende
adotar um novo formato de receção dos Projetos de
Urbanismo, mais eficaz, ecológico e célere.
Neste sentido, solicita-se que os projetos enviados
para a edilidade sejam remetidos, preferencialmente,
em formato digital, através de correio eletrónico ou
através das plataformas de transferência de ficheiros
(Wetransfer, OneDrive) para geral@cm-madalena.pt,
enviando também, sempre que possível, em Cc para
manuel.sancana@cm-madalena.pt.
Procurando promover a desburocratização dos procedimentos administrativos relacionados com a gestão
urbanística, esta ação integra-se na vasta estratégia
desenvolvida pela autarquia, no âmbito da sua modernização administrativa, tendo como objetivo último
simplificar a vida dos nossos munícipes e tornar os
serviços mais eficientes.

Madalena Investe Meio Milhão de Euros
na Modernização da Recolha de Resíduos

Visando melhorar o seu desempenho ambiental, a autarquia irá adquirir duas novas
viaturas de recolha de resíduos, uma trituradora e mais de 150 EcoPontos, através do
projeto ‘Reciclar 9950’, num investimento de cerca de 550 mil euros, co-financiado
em 85 por cento pelo programa PO 2020, que aprovou em dezembro a candidatura
apresentada pela edilidade, encontrando-se a mesma já em fase de concurso público.

O Município da Madalena vai
reforçar a frota automóvel destinada à recolha de resíduos, com
a aquisição de uma Viatura Satélite e uma Viatura de 19 toneladas,
equipada com uma superestrutura
com 16m3 de capacidade.
A par da renovação da frota automóvel, a autarquia pretende ainda
adquirir 160 EcoPontos, aumentando, assim, exponencialmente o
rácio destes contentores por habitante, de forma a promover a reciclagem e reduzir o volume de resí-

duos indiferenciados depositados
em aterro e, consequentemente,
os elevados custos com o seu tratamento.
Para além de melhorar a gestão
dos resíduos urbanos mais comuns, a autarquia pretende ainda
optimizar a recolha de outros, cujo
consumo é menos frequente, mas
igualmente poluente. Para atingir
esta meta, a edilidade irá adquirir
15 oleões, dez contentores de recolha de REEE e 30 pilhões, solucionando o problema da incorrecta

deposição destes resíduos.
Com o objetivo de colocar o Município na linha da frente das práticas ambientais na região, corrigindo as atuais lacunas, neste
domínio, a autarquia desenhou,
através do ‘Reciclar 9950’ uma
estratégia multidimensional, sem
esquecer a componente da educação e sensibilização da população
para a valorização dos resíduos e
separação do lixo, em prol do desenvolvimento sustentável e sustentado.

‘Ala Mexer’ – O Novo Programa
da Autarquia da Madalena Que Quer
Melhorar a Saúde dos Nossos Idosos

Em tempo de maior reclusão, em particular para os grupos mais vulneráveis, a autarquia leva o desporto a casa dos seniores, com o ‘Ala Mexer – Em Casa’, o novo programa
de incentivo à atividade física do Município, que exercita os músculos e a autoestima dos
idosos, combatendo o sedentarismo e os efeitos decorrentes do isolamento social, junto
da população mais envelhecida.

ABERTO

Arrancou na passada semana o novo programa de
promoção da atividade física para idosos, dinamizado
pelo Município, com o objetivo de incentivar a prática
de exercício, mantendo as recomendações de distanciamento social.
Sempre com um sorriso rasgado e muita energia, os
seniores inscritos no novo programa tem recebido, entusiasticamente, os técnicos de desporto da autarquia,
previamente testados para despiste do vírus SARS-COV-2, garantindo a segurança dos idosos, fundamental para a edilidade.

Ao longo de uma hora, os gerontes fortalecem os músculos e revigoram o espírito, realizando uma caminhada, alongamentos ou outros exercícios, devidamente
adaptados às suas capacidades físico-motoras.
Criado para fazer face ao sedentarismo, que aumentou consideravelmente nos últimos meses, o ‘Ala Mexer’ pretende mitigar os efeitos nocivos da diminuição
drástica da prática de exercício físico, durante a pandemia, junto da comunidade sénior, combatendo a
inactividade, de forma segura, em prol da saúde e do
bem-estar dos nossos idosos.

