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Assunto: INFORMAÇÃO - Capacidade operacional do complexo crematório Camarate – Loures

Exmos. Senhores,

Findo o ano de 2021, em que o primeiro trimestre se revelo u atípico no que concerne ao 

número de óbitos por força da pandemia COVID_19, foi analisada a capacidade de resposta do 

complexo crematório de Camarate, face ao número de  solicitações de  cremações  de cadáveres e 

ossadas.

Co m o intuito de aumentar a disponi bilidade dos serviços prestados, o serviço de gestão 

cemiterial do Departamento de Ambiente ,  preconizou duas alterações significativas no decorrer 

do ano de 2021.

Uma das medidas adotadas foi a abertura do complexo crematório aos domingos, permitindo 

assim a operacionalidade durante 7 dias por semana.

Outra medida de relevo, foi a aquisição e montagem de um segundo forno,  garantindo  deste 

modo a c ontinuidade da operação ,  mesmo em períodos de paragem técnica de um dos 

equipamentos.  Estas medidas permitem gar antir  a cremação de 6 cadáveres /dia,  ao longo de 

todos os dias do ano.

Da análise efetuada aos serviços prestados pelo complexo crematório de Camarate ,  foi possível    

apurar  que, relativ amente à cremação de cadáveres provenien tes do município de Loures, 

registou-se uma taxa de ocupação operacional de 46,7%, face à capacidade instalada.

Para mais informações e esclarecimentos, deverá contactar a  Divisão de Serviços Públicos 

Ambientais, através dos seguintes contactos, dspa@cm-loures.pt ou 211 150 720.

Com os melhores cumprimentos,

Por Subdelegação de Competências do Vereador Nelson Batista
A Diretora do Departamento de Ambiente
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