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Limpeza de Ribeiras

“Recicle 100% ... Proteja o Meio Ambiente”
Integrado nas comemorações da V edição da Semana de Prevenção de Re-
síduos dos Açores, o Município de Vila do Porto vai promover no concelho, a 
distribuição porta a porta de “ecobags”, constituídos por um conjunto de três 
sacos reutilizáveis com as cores dos ecopontos. A iniciativa, conta com a co-
laboração estreita das Juntas de freguesia do concelho e a Escola D. António 
Sousa Braga, detentora do galardão “Eco-escolas”, que através de eco-briga-
das, terão a missão de estabelecer um contacto direto com os munícipes, e 
desta forma consciencializar à adoção de boas práticas ambientais, reforçar a 
importância da separação de resíduos, clarificar as regras de reciclagem e, por 
último apelar à prática da reciclagem.

A Autarquia procedeu a um conjunto de intervenções de limpeza em ribeiras 
situadas em zonas urbanas, de modo a prevenir eventuais riscos originados 
pelas chuvas de inverno. Já foram alvo de intervenção ribeiras nos locais do 
Ginjal, Santana e de Santa Bárbara.

Simulacro de Emergência na Escola Bento Rodrigues
O Serviço Municipal de Proteção Civil coordenou mais um simulacro de 
emergência na Escola Bento Rodrigues com o objetivo de testar o plano de 
segurança e evacuação do edifício. O balanço faz-se positivo, louvando a 
participação de todas as entidade envolvidas, PSP, Bombeiros Voluntários de 
Santa Maria e Unidade de Saúde de Ilha, assim como todos os envolvidos por 
parte da Escola Básica e Secundária de Santa Maria.

Projeto “Oficina à Porta do 
Idoso“
No âmbito do projeto em título en-
contra-se o Município de Vila do Por-
to, desde outubro de 2014, a efetuar 
pequenas reparações nas habitações 
dos idosos marienses que não só mel-
horam as condições de habitabilidade 
e qua lidade de vida, como também a 
segurança deste grupo populacional, 
contabilizando até á data duas inter-
venções. Este projeto é destinado aos 
idosos com mais de 65 anos portado-
res do Cartão do Idoso Azul; aos idosos 
que vivem sozinhos ou como casal em 
que os dois tenham mais de 65 anos, 
bem como aos idosos que habitem 
com dependentes com deficiência 
comprovada por atestado médico.O 
reporte da situação pode ser feito 
por qualquer pessoa diretamente na 
seção de expediente da CMVP.

Balanço da Recolha Seletiva - 3º trimestre de 2014
No 3.º trimestre de 2014, foram exportadas para reciclagem aproximada-
mente 51 toneladas de resíduos recicláveis. A fileira do vidro com 23 tonela-
das, seguindo-se o papel/cartão com 18 toneladas e o plástico/ metal com 
10 toneladas (Gráfico 1).
Ao todo já foram exportados para a Sociedade Ponto Verde, 66 toneladas 
de vidro, 40 toneladas de papel/cartão, e para a Associação de Municípios 
da Ilha de São Miguel, 32 toneladas de plástico/metal, demonstrando que, 
o esforço da população investido na separação seletiva, permitiu desviar do 
aterro sanitário, 138 toneladas de resíduos valorizáveis.

Conselho Municipal da Juventude
Reuniu na passada sexta-feira, 21 de novembro, o Conselho Municipal da Ju-
ventude, na sua 1ª sessão ordinária de 2014. Depois da tomada de posse de al-
guns conselheiros, nomeados a pós as eleições para o quadrénio 2014/2017, 
esteve na ordem do dia a análise para tomada de conhecimento e parecer 
obrigatório, o Plano e Orçamento para 2015, em matéria de juventude.
O CMJ irá reunir posteriormente em dezembro para apreciação do relatório 
de atividades da Câmara do ano corrente, em matéria de juventude.
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Palestra “Guia Power Point Porreiro“
Realizou-se ontem na Biblioteca Municipal a palestra “Guia do Power Point 
Porreiro”, proferida pelo Professor Carlos Cruz e promovida pelo Município de 
Vila do Porto. O objetivo foi o de transmitir algumas dicas e sugestões para 
apresentações em Power Point, já que é uma das principais ferramentas de 
divulgação, apresentação e venda de ideias.
A iniciativa revelou ter uma boa adesão, e é já amanhã que se repete para 
alunos do secundário.

Substituição de Tubo de Rede de Abastecimento de 
Água
A Câmara Municipal procedeu à subs- tituição do tubo de abastecimento 
de água para consumo da população, localizado junto aos reservatórios do 
aeroporto. Um total de aproximadamente 500 metros. A recuperação deste 
elemento já se tornava urgente dado ao seu estado adiantado de degra-
dação e à sua importância para abastecimento da população residente em 
Vila do Porto.

Município faz intervenção na zona residencial do Aero-
porto
Durante o mês passado o Munícipio de Vila do Porto realizou um conjunto 
de intervenções na zona residencial do Aeroporto que contemplaram a as-
faltagem de arruamentos no Bairro dos Anjos, limpeza preventiva da rede 
de drenagem do Bairro dos Anjos e Bairro de são Pedro, limpeza e corte de 
vegetação em todas as vias sob responsabilidade da Autarquia.

Biblioteca e Arquivo Municipal encerrada temporari-
amente

O Município de Vila do Porto informa 
toda a população que do dia 1 de 
dezembro ao dia 12 do mesmo mês a 
Biblioteca e Arquivo Municipal, assim 
como todos os seus serviços, estará en-
cerrada na sequência de intervenção 
nas suas instalações, estando apenas a 
funcionar para serviços internos.

A Autarquia lamenta algum incómodo 
causado e agradece desde já a com-
preensão de todos os munícipes.

Pintura da Escola de Santo Espírito
A Autarquia procedeu à pintura exterior de todo o edifécio da EB/JI D. 
António Sousa Braga, assim como do muro da rua. Foram instaladas tam-
bém pelo Município novas tabelas de basquetebol, afim de se substituirem as 
antigas que já assinalavam desgaste e falta de segurança.
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