
Nº28: Março 2015
INFORMAÇÃO MUNICIPAL

Palestra de Marketing Pessoal

Novo Centro Municipal de Proteção Civil
Inserido no programa das comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil, 
o Município de Vila do Porto apresentou no passado dia 27 de Fevereiro, à 
Comissão Municipal de Proteção Civil e à Assembleia Municipal de Vila do 
Porto, o novo Centro Municipal de Proteção Civil. Este surge no Complexo 
Desportivo de Santa Maria, como forma de aproveitamento e rentabilização 
do respetivo edificio municipal, assim como pelo facto do mesmo apresentar 
as condições para acolher o funcionamento de uma estrutura com as respeti-
vas características. O Centro contempla três salas distintas, que numa situação 
de crise, originada por acidente grave ou catástrofe, podem ser acionadas 
para o funcionamento exclusivo da Comissão Municipal de Proteção Civil, 
órgão responsável pela ativação do Plano Municipal de Emergência e gestão 
de todas as situações de crise de âmbito municipal. Este investimento do mu-
nicípio enquadra-se na primeira fase de implementação do Centro Municipal 
de Proteção Civil, uma vez que estão programadas para futuro duas novas 
fases de implementação, com a aquisição progressiva de novos equipamen-
tos, destinados ao contínuo melhoramento técnico e operacional do centro.

Dia Internacional da Mulher
No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Mulher, o Pólo Local de 
Prevenção e Combate à Violência Doméstica e o Parque Natural de Santa Ma-
ria em parceria com o Munícipio de Vila do Porto, dinamizarão uma iniciativa 
que pretendeu conjugar os valores sociais com os valores ambientais, através 
de um percurso pedestre denominado de “Trilho pela Igualdade“. Aproveit-
ando a beleza paisagística e a tranquilidade transmitida pela Natureza, a ativi-
dade teve como intuito consciencializar os participantes para as dinâmicas 
da violência doméstica, assim como alertar para a importância do combate e 
denúncia destes casos. Para tal, foi feita uma leitura de uma história fictícia de 
uma vítima de violência doméstica. 
A atividade terminou com um pequeno lanche promovido pelo Clube de Mo-
tards de Santa Maria.

Comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila do Porto, em parceria com os 
Bombeiros Voluntários de Santa Maria e Escola Básica e Secundária de Santa 
Maria, assinalaram o Dia Mundial da Proteção Civil, através da realização de 
um conjunto de iniciativas que decorreram de 25 a 28 de Fevereiro. As Esco-
las do Primeiro Ciclo do Concelho foram o principal alvo das comemorações, 
com a realização de uma atividade que englobava a execução de um ex-
ercício de evacuação e a demonstração do equipamento disponível numa 
viatura de Primeira Intervenção dos Bombeiros. A efeméride foi assinalada em 
todos os estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo, contemplando um 
universo escolar de 5 escolas e 411 alunos. O Serviço Regional de Proteção 
Civil e Bombeiros dos Açores, presentou igualmente todos os alunos com um 
conjunto de brindes comemorativos.

Realizou-se no passado dia 12 de março a Palestra Marketing Pessoal, organi-
zada pela Câmara Municipal de Vila do Porto e a Câmara de Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada – Delegação de Santa Maria, em parceria com o 
Prof. Carlos Cruz.
A iniciativa, gratuita, contou com a participação de 31 munícipes, enquadra-
dos nos mais variados grupos etários.
A finalidade da Palestra foi a de transmitir algumas notas rápidas em vendas, 
gestão, motivação e negócios para a população em geral e empresários lo-
cais, por via a que os participantes pudessem adquirir e/ou aperfeiçoar os seus 
conhecimentos na área.
O Município de Vila do Porto encontra-se disponível para eventuais parcerias 
em eventos similares futuros, quer institucionais ou por iniciativa particular, 
proporcionando espaços de transmissão de conhecimentos e saberes sobre 
os mais variados assuntos a toda a população do Concelho.


