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O Município de Vila do Porto, para além das atividades que desen-
volve ao longo de todo o ano para todos os idosos inscritos no Grupo 
Sénior de Santa Maria, desenvolve anualmente outras atividades para 
que possa envolver toda a população idosa possível, como por exem-
plo o Almoço de Natal Sénior. Esta é uma iniciativa levada a cabo pelo 
Município de Vila do Porto em parceria com a Junta de Freguesia de 
Vila do Porto, com o principal objetivo de possibilitar aos séniores da 
ilha de Santa Maria, uma tarde diferente com muita alegria.
Este ano, o convívio teve lugar no Restaurante Santa Bárbara (Hotel 
Colombo) e contou com a presença de cerca de 220 idosos de toda 
a ilha de Santa Maria. A tarde foi marcada principalmente pelo con-
vívio entre todos os presentes. Depois do habitual almoço, os idosos 
receberam presentes do Pai Natal e puderam divertir-se a cantar e a 
dançar ao som de Francisco Vultão. A Câmara Municipal esteve rep-
resentada pelo Presidente Carlos Rodrigues.

A Câmara Municipal de Vila do Porto e a Câmara do Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada celebraram um protocolo que tem como 
objetivo a promoção de Santa Maria como destino turístico, através 
do apoio a empresas e empresários na participação em feiras inter-
nacionais e eventos da área do turismo.
Este protocolo tem subjacente a necessidade de cooperação entre a 
autarquia, que tem como um dos seus objetivos estratégicos a pro-
moção turística de Santa Maria, e a Câmara do Comércio, enquanto 
organização aglutinadora do empresariado local, como forma de 
garantir às empresas marienses, devido à sua dimensão, condições 
de acesso ao mercado em igualdade de circunstâncias às empresas 
localizadas em centros de maior dimensão.
São abrangidas por este protocolo as empresas associadas sedea-
das em Santa Maria com atividades ligadas ao turismo nas áreas de 
serviços marítimo-turísticos; animação, cultura e serviços complemen-
tares; hotelaria ou outras, que possam promover Santa Maria no exte-
rior, tanto a nível dos serviços ou produtos que disponibilizam, como 
da promoção global da ilha. 

Almoço de Natal Sénior Cagarrinhos Ativos - Férias de Natal

Protocolo de apoio a empresas marienses Admissão de 11 colaboradores

A época natalícia chegou e com ela os Cagarrinhos Ativos.
Como já vem sendo habitual, nas interrupções letivas as crianças en-
tre os 6 e os 11 anos têm atividades desportivas, culturais e lúdicas. 
Os Cagarrinhos “voaram” entre o Complexo Desportivo e a Biblioteca 
Municipal. No complexo, como não podia deixar de ser, as atividades 
foram direcionadas para a prática desportiva e logo no primeiro dia 
tiveram bem acompanhados por um Grupo Sénior. 
De todas as atividades desportivas, a natação para muitos Cagar-
rinhos foi a mais apreciada. Na biblioteca, como sempre, a hora do 
conto teve o seu lugar com muitas histórias sobre o Natal. 
As atividades lúdicas foram alusivas à quadra natalícia. Os Cagar-
rinhos elaboraram decorações para as suas árvores de natal. Con-
struíram, também, uma árvore de natal com a reutilização de revistas.
No final as crianças foram brindadas com uma t-shirt dos Cagarrinhos 
e bombons para adoçarem a boca nesta quadra.

Em 2009 os Municípios ficaram impedidos de contratar trabalhadores 
por força da Lei do orçamento de estado, a estratégia do Município 
foi então criar a Empresa Municipal, não só para gerir o Complexo 
Desportivo mas também haver a possibilidade de abrir a Biblioteca, 
para gerir e aplicar parte das verbas do Proconvergência, bem como 
realizar e agilizar obras consideradas essenciais para a melhoria da 
qualidade e bem-estar dos residentes e de quem nos visita. Para op-
eracionalizar a abertura da Biblioteca, em 2010, foram admitidos pela 
empresa 5 trabalhadores com contrato a Termo Certo, pois esta era a 
única via para se garantir a abertura com as condições de excelência 
que ainda hoje se verificam. Com a remodelação do Mercado Munic-
ipal foi também criado mais um posto de trabalho, igualmente com 
contrato a Termo Certo. O impedimento em contratar trabalhadores 
e a falta de recursos humanos do município, levou a empresa a ter 
contratado, também a Termo Certo, mais 1 trabalhador para a ma-
nutenção de todo o Complexo Desportivo.
Atendendo à necessidade de implementar a nossa estratégia na 
área social, nomeadamente no apoio aos nossos idosos, aos nos-
sos estudantes do ensino superior, aos nossos alunos do 1º.Ciclo e 
Secundário, à melhoria das condições de habitabilidade das nossas 
famílias e outras mais atividades, foi contratada nas condições atrás 
referidas uma Técnica Superior na área da Ação Social.
Passados, cerca, de dois anos e meio, a empresa está em processo fi-
nal de encerramento, mas devido ao excelente empenhamento e ca-
pacidade de um conjunto de pessoas, enquadrado com legislação, 
foi possível admitir para o Quadro Permanente do Município os tra-
balhadores que estavam na empresa com contrato a Termo Certo.

Apoio à Formação de Jovens

Atendendo à importância da atividade dos nossos agricultores para 
a economia da ilha, o Município irá celebrar um contrato de como-
dato, por três anos, com a AGROMARIENSECOOP para esta utilizar 
os terrenos entre o antigo campo de futebol e o açucareiro para o 
cultivo da Meloa. Este é mais um contributo do Município, a exemplo 
de outros, como o apoio prestado à AGROMARIENSECOOP, através 
da isenção de taxas de licenciamento de um loteamento no  valor de 
48.149,87€ que permitirá no futuro a venda dos lotes, advindo daí 
receitas importantes para a sua sustentabilidade e sobretudo para 
apoio aos seus associados, bem como para uma campanha de pro-
moção dos seus produtos no valor de 2952,00€. Paralelamente ao  
apoio às referidas entidades, o Município, mesmo tendo em conta 
que o consumo é gratuito,  mantém a preocupação constante rela-
tivamente ao fornecimento de água para a lavoura intervindo, celer-
emente, na reparação da rede de abastecimento de forma a não 
prejudicar a atividade dos nossos empresários no dia a dia.

No passado dia 22 de dezembro foram assinados os Contrato-pro-
grama de Apoio à Formação de Jovens. Para o ano 2016 o apoio 
abrange 9 jovens, com 3 a serem apoiados pela 1ª. vez, 3 pelo se-
gundo ano consecutivo e três para conclusão licenciatura a serem 
apoiados pelo terceiro ano. Paralelamente e tendo em conta a estre-
ita relação de colaboração e apoio entre o Município e a Associação 
Mariense de Amigos de Santa Maria no âmbito da Intervenção So-
cial e tendo esta conhecimento de que o número de candidatos ao 
apoio a conceder pelo Município ultrapassa o número definido para 
cada ano, decidiu, excecionalmente, conceder apoio a mais 3 alunos 
de acordo com o estabelecido no respectivo regulamento.

Cedência de terreno à AGROMARIENSECOOP


