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Cartão Municipal do Idoso

O Município de Vila do Porto informa a todos os munícipes que já está dis-
ponível a todos os idosos interessados, o Cartão Municipal do Idoso.
Um procedimento adotado no âmbito da incrementação de uma real política 
social, que vá ao encontro das necessidades dos idosos marienses.
O cartão irá trazer várias vantagens aos seus titulares, como descontos na 
tarifa de água, descontos em estabelecimentos comerciais, acesso com des-
conto a várias iniciativas culturais e recreativas da ilha e destina-se a todos os 
cidadãos da faixa etária pós 65 anos, com particular destaque para reforma-
dos e pensionistas.
Para obter o cartão basta dirigir-se à Seção de Expediente da Câmara Mu-
nicipal, acompanhado do seu cartão de eleitor, cartão da segurança social e 
contribuinte, uma fotografia tipo passe e atestado de residência, emitido pela 
Junta de Freguesia da sua área de residência.

Assinatura dos Contratos Programa de Desenvolvimen-
to Desportivo 
No  passado dia 26 de março  foram assinados os contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo para o corrente ano,  entre o   Município de Vila 
do Porto e as entidades do associativismo desportivo . A cerimónia decorreu 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Este foi o primeiro ano de aplicação 
deste modelo de atribuição dos apoios e vem na sequência do Regulamento 
que foi elaborado com o contributo dos Clubes e Associações Desportivas 
em 2012. Foram celebrados contratos com as Associações de Andebol, 
Basquetebol  e  Voleibol  e com os Clubes Marienses, Ana, Gonçalo Velho, 
São Pedro, Asas e  Desportivo Escolar. Os valores do apoio por cada critério 
foram iguais aos atribuídos em 2012 que também  haviam sido calculados 
com base no novo regulamento. O investimento  direto da Câmara Munici-
pal nas entidades do associativismo desportivo para o corrente ano ronda 
os  duzentos e quinze mil euros (215.000,00€). Apesar dos constrangimen-
tos orçamentais  conhecidos mantivemos o nível de investimento  nas nossas 
associações e clubes porque entendemos ser fundamental  a atividade que 
desenvolvem no que concerne á educação e formação do público alvo e o 
retorno  económico  para a nossa ilha.

Feira entre Gerações
O Grupo Sénior de Santa Maria, promoveu, no dia do Pai, uma Feira entre 
Gerações. A atividade decorreu na Escola Básica e Secundária de Santa Ma-
ria e teve por objetivo mostrar aos alunos como se manufatura o artesanato 
vendido, aproveitando para divulgar o trabalho feito pelo grupo de idosos.

Sistema de Gestão da Qualidade na CMVP
Desde novembro de 2012 que decorre na Câmara Municipal um processo de
certificação de qualidade dos serviços administrativos, em resultado de um 
protocolo assinado entre a Associação de Municípios da Região Autónoma 
dos Açores e a Norma-Açores, Sociedade de Estudos e Apoio ao Desen-
volvimento Regional S.A. No âmbito desta parceria, está a proceder-se ao le-
vantamento de processos ao nível dos serviços administrativos, por forma a 
adotar-se uma política de agilização e simplificação de todos os passos  que 
dizem respeito aos serviços em questão, bem como induzir efeitos positivos no 
relacionamento com os munícipes. Este é  um processo moroso, que irá pro-
longar-se até final do 2º trimestre do corrente ano, fim do qual, o Município 
de Vila do Porto reunirá as condições necessárias para, caso assim o entenda, 
solicitar a certificação da qualidade dos seus serviços.
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No dia 1 de março celebrou-se, o Dia 
Mundial da Proteção Civil. O Serviço 
Municipal de Proteção Civil, em parce-
ria com a Escola Básica e Secundária 
de Santa Maria e com o apoio dos 
Bombeiros Voluntários de Santa Ma-
ria, organizou conjunto de iniciativas 
comemorativas que englobou todas as 
escolas do 1º ciclo do concelho. A ativi-
dade centrou-se na realização de um 
exercício de emergência de evacuação 
e teve por objetivo incutir nos alunos 
mais jovens algumas noções e com-
portamentos que poderão ser funda-
mentais em casos reais de emergência.

Dia Mundial da Proteção Civil Aeroporto de Santa Maria-Simulacro de Amplitude Total
No dia 15 de março, realizou-se no Aeroporto de Santa Maria, um 
simulacro de amplitude total. Com o objetivo de testar a eficácia na 
aplicação das ações previstas no Plano de Emergência do Aeroporto 
e a articulação dos meios internos, simulou-se um acidente de avião 
com 46 passageiros e 4 tripulantes. Participaram cerca de 80 elemen-
tos, das equipas de socorros, bombeiros, forças de segurança, equi-
pas médicas, agentes de proteção civil e figurantes. O balanço feito 
pelo Diretor dos Aeroportos dos Açores, José Luís Alves, foi positivo.

Aprende a treinar, treinando!
Numa parceria entre a Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria e 
o Município de Vila do Porto, desenvolveu-se uma iniciativa que tem 
por objetivo dar seguimento ao trabalho do programa “Perde peso, 
ganha saúde”. Em termos práticos, os jovens com excesso de peso 
são encaminhados das consultas de nutrição para um programa de 
exercício físico do Município, de forma a serem seguidos ao nível ali-
mentar e condições físicas.

Carnaval 2013
Comemorou-se, como é tradicional, o Carnaval em Santa Maria. Este ano 
com a participação habitual do Desfile Escolar e das Danças Tradicionais de 
Carnaval das várias freguesias. A alegria também se fez sentir com o Desfile 
Trapalhão, que percorreu a principal artéria de Vila do Porto.

Torneio Volei em Festa 
Equipa do Município participa no torneio organizado pela Associação de Voleibol de Santa. Maria

Estatística da Recolha Seletiva - 1º Trimestre de 2013
No 1.º trimestre de 2013, foi recolhido um total de 21290 kg de 
resíduos recicláveis. A fileira do plástico e metal é a que regista um 
maior valor, com 10680 kg recolhidos, seguindo-se o papel e cartão 
com 6550 kg e o vidro com 4060 kg. Em termos percentuais, foram 
recolhidos 50% de resíduos de plástico e metal, 31% de papel de 
cartão e 19% de vidro 
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