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Ambiente

Resíduos Sólidos Urbanos

Serviço RSU OBJETIVOS QUANTIDADES 

Resíduos Indiferenciados Resíduos indiferenciados recolhidos pelos serviços da CMB 7 143 860 Kg

“Monstros” Domésticos Resíduos “monstros” domésticos recolhidos pelos serviços da CMB 363 380 Kg

Biodegradáveis Resíduos “monstros” domésticos recolhidos pelos serviços da CMB 15 720 Kg

Resíduos de construção e Demolição Nº de sacos Big Bag de 1m3 que foram recolhidos no serviço porta-a-porta 10 un

Vidro Vidro recolhidos pela Resinorte 322 420 Kg

Papel/Cartão Papel/cartão recolhidos pela Resinorte 227 580 Kg

Embalagens (plástico e metal) Embalagens (plástico e metal) recolhidas pela Resinorte 116 080 Kg

Têxteis Têxteis (plástico e metal) recolhidos pela empresa Ultriplo, Lda. 14 811 Kg

Óleo alimentar usado Óleo Alimentar usado recolhido pela Hardlevel – Energia Renováveis, S.A 981 Kg

Veículos em fim de Vida

Remoção e encaminhamento de Veículos em fim de vida dos serviços da 

autarquia ou identificados na via pública, para o Centro de Abate de Veículos em 

Fim de Vida Re-source, S.A

7 un
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Ambiente

Resíduos Sólidos Urbanos

Serviço RSU OBJETIVOS QUANTIDADES 

Substituição de contentores de 

resíduos indiferenciados
Por motivo de manutenção dos equipamentos ou de limpeza e higienização dos mesmos 170 un

Colocação de novos contentores 

RSU de resíduos indiferenciados

Através da identificação da necessidade pelos serviços ou por validação da necessidade 

reportada pelos munícipes, foram colocados contentores de RSU em novos locais
31 un

Comparação com 2020

Aumento de 3% de resíduos indiferenciados, 51% de “monstros” domésticos, 3% de vidro, 8% de papel/cartão e 12% de 
embalagens.
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Rede Municipal de Ecopontos

• No início de 2021 existiam 99 ecopontos no concelho;

• Durante o ano foram colocados mais 17, sendo que a Rede
Municipal passou a ser composta por 116 ecopontos.
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Ambiente

• Efetuado reforço durante o ano de 2021. Existiam 12
oleões tendo sido colocados mais 10.

• A rede disponível passou a ser de 22 oleões,
distribuídos por todas as freguesias do Concelho.
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Ambiente

Limpeza de contentores de resíduos indiferenciados

• Durante o ano 2021 foram realizadas 3 ações de limpeza dos contentores de resíduos indiferenciados.

• No total foi efetuada a limpeza a 2.581 unidades de contentores.

• Foi efetuada a substituição de 170 contentores pelos serviços da autarquia.

• A 31 de dezembro de 2021 existiam 1.330 contentores no concelho.
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Ambiente

Dia Mundial do Ambiente 

Limpeza de locais com deposições ilegais de resíduos

• A propósito do Dia Mundial do Ambiente, os serviços da

autarquia efetuaram, nos dias 3 e 4 de junho de 2021, uma

ação de limpeza nos seguintes locais: margens da estrada

entre Anquião e Sr.ª da Graça (Gestaçô) e entre Anquião e

Tresouras, diversos pontos da Serra da Aboboreira e Monte

Tuaraz (Grilo).

• Nesta ação de limpeza foram recolhidos resíduos de

construção e demolição (RCD’s), resíduos elétricos e

eletrónicos (REEE’s), têxteis, resíduos indiferenciados, etc.
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• Instalação do primeiro posto público de

carregamento de veículos elétricos, numa

cooperação entre a Câmara Municipal e a Rede

Nacional de Mobilidade Elétrica - Mobi.e

• Instalação de dois postos de carregamento para

viaturas da autarquia: Armazém Municipal e

Edifício dos Paços do Concelho.

• Aquisição de viaturas elétricas, mais “amigas” do

ambiente, dando continuidade à aposta na

mobilidade sustentável.
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Outras atividades

Serviço RSU Data Local Objetivos

Distribuição de EcoBag’s
10 a 17 

abril
Concelho de Baião

Em colaboração com as Juntas de Freguesia, efetuou-se a distribuição de 1000

conjuntos Ecobag’s, composto por 3 sacos para diferentes tipos de resíduos:

vidro, papel/ cartão e para plástico.

Esta iniciativa foi um gesto de sensibilização para a importância da separação de

resíduos e da reciclagem e contou com 1000 participantes.

Sessão Pública para apresentação do “Estudo 

preliminar para a implementação da recolha 

seletiva de Biorresíduos, no concelho de Baião”

12 julho Online

Após a elaboração do Estudo preliminar para a implementação da recolha

seletiva de Biorresíduos em Baião, por uma entidade externa e financiado pelo

Fundo Ambiental, realizou-se, no dia 12 de julho, um evento online para a

apresentação do estudo e recolha de contributos com o objetivo de elaborar o

relatório final.
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Proteção Animal

• Abrigo Animal - 44 canídeos (1 por esterilizar).

• Local de Quarentena - 29 canídeos (25 esterilizados) e 2 gatos.

• Recolhidos 27 animais (cães e gatos) já cadáveres e sem identificação

na via pública. 5 canídeos foram eutanasiados devido a lesões

apresentadas, após observados pelo médico veterinário municipal ou

pelo médico veterinário do Centro Veterinário de Baião.

• Um surto de parvovirose no Abrigo Animal e no local da Quarentena,

proveniente da recolha de quatro ninhadas, provocou a morte 17

canídeos (15 bebés e 2 adultos) verificados pelo médico veterinário

municipal.

• Total: No momento a autarquia tem a seu encargo 73 canídeos e 2

felídeos, estando as instalações lotadas.
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Proteção Animal

• Realizadas 76 esterilizações de animais (8 cães, 12 cadelas,

9 gatos, 47 gatas) de famílias com carência económica.

• Realizadas 19 esterilizações, colocação de chips, dos quais

16 a cão/cadela e 3 gatas adotadas - campanha de apoio à

esterilização de cães e gatos de companhia (Aviso 3/2021

ICNF, DBEAC, de 22 de junho).

• Realizadas mais 23 esterilizações a animais adotados (5

cão/cadela e 18 gato/gata).

• Total: 118 esterilizações de canídeos e gatídeos.



O Seu Logótipo ou Nome Aqui

Proteção Animal

• Nas instalações da Câmara Municipal encontram-se 68

animais, devidamente esterilizados, chipados,

desparasitados e disponíveis para adoção.

• Foram realizadas campanhas de adoção pela autarquia e

pela Associação “Amor Animal”.

• Dois canídeos foram capturados e em parceria com a

Associação “Amor Animal” foram alojados numa

associação de proteção animal de Fafe.

• Total: Durante o ano de 2021, foram efetuadas 29 adoções

de canídeos (adultos e bebés) e de 21 gatídeos.
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Obras Particulares, Urbanismo 
e Fiscalização Municipal
Foram apresentados, instruídos e tramitados os seguintes processos:

• Processos de licenciamento de obras de edificação – 150

• Processo de concessão de  autorização de utilização – 43

• Alvarás  de licença de obras emitidos - 92

• Alvarás de autorização de utilização emitidos – 46

• Pedidos de destaque de parcelas de terreno – 16

• Processos de construções assessórias – 26

• Comunicações  de obras isentas de licença – 48

• Processos de Constituição de Prédios em Regime de 
Propriedade Horizontal - 2

• Certidões emitidas – 289

• Participações por Contraordenação – 84

• Embargos - 4

• Processos de Notificação por Infrações  – 47

• Processos de Insalubridade/Insegurança – 14
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Obras Particulares, Urbanismo 
e Fiscalização Municipal

EVOLUÇÃO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES

ÚLTIMOS 3 ANOS 2019 2020 2021

Pedidos de licenciamento de obras de edificação 150 101 150

Alvarás de licenças de obras emitidos 89 87 92

Pedidos de autorização de utilização 55 61 43

Alvarás de autorização de utilização emitidos 54 50 46

Pedidos de construções assessorias 26 27 26

Comunicações de obras isentas de licença 53 55 48
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Obras 
Particulares, 
Urbanismo 
e Fiscalização 
Municipal

Em 2021 o Município movimentou 155 processos de Contraordenação (análise, apreciação, informação ou 
parecer tendente ao seguimento ou conclusão dos processos).

Foram concluídos um total de 85 processos de contraordenação, sendo proferidas as respetivas propostas 
de decisão, encontrando-se pagos (coimas e custas) e arquivados. 

No ano de 2021 entraram 84 novos processos de contraordenação da competência da C.M. Baião, 
instruídos pelo gabinete GSJ-Contraordenações. 

A 31/12/2021 existiam 154 processos de contraordenação pendentes, que se encontram a aguardar 
licenciamento ou legalização pelo setor das obras ou proposta de decisão no setor das contraordenações.

No âmbito dos processos de Execução Fiscal (GSP PG-PFI), não se registou a entrada de novos processos e 
dos anos anteriores foram pagos e arquivados 3 processos, encontrando-se ainda pendentes 22 processos. 

No âmbito dos processos de Segurança e Salubridade (GSP PG-SSA) foram vistos e tramitados, com 
emissão de parecer ou informação, um total de 11 processos.

No âmbito dos processos de Obras Ilegais (GSP PG-POI), foram vistos e tramitados com emissão de parecer 
ou informação, um total de 51 processos tendo em vista a reposição da legalidade urbanística.
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