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Comemoração do Dia Internacional do Idoso
O Dia Internacional do Idoso foi, uma vez mais, como tem 
sido habitual, comemorado na Ilha de Santa Maria. O Mu-
nicípio, em parceria com a PSP, organizaram o convívio que 
contou com a participação de cerca de duas centenas de 
pessoas. Com o Salão de festas do Clube Asas do Atlântico 
repleto não faltou a boa disposição e alegria. Depois do 
discurso de abertura, seguiram-se diversas atividades: Vaci-
nação contra a Gripe; Apresentação da equipa da Unidade 
de Apoio ao Idoso (UAI); Demonstração das atividades de 
Ginástica Sénior; Sensibilização para a participação nas ativi-
dades desenvolvidas pelo Município; Lanche; Animação 
Musical com Francisco Vultão; Leitura de um texto em 
Homenagem ao Amigo António Valente. Um dos momen-
tos mais desejados foi a quinta edição do desfile de moda, 
feito por modelos séniores e jovens que de uma forma 
bastante interativa, apresentaram roupas dos comerciantes 
locais que se associaram à iniciativa. 

Entre 12 e 16 de outubro, decorreram duas ações de in-
formação e sensibilização, em todas as freguesias da ilha 
de Santa Maria. Estas ações, promovidas pelo Município de 
Vila do Porto, foram realizadas em parceria com as Juntas 
de Freguesia e em colaboração com a PSP e Associação 
Humanitária Bombeiros Voluntários de Santa Maria. In-
cidiram sobre o tema das Burlas e Outros Perigos (assaltos, 
roubos dentro de casa) e sobre as Queimaduras, Incêndios, 
Explosões e Choques Elétricos, respetivamente.
Importa relembrar que estas ações foram delineadas pela 
necessidade verificada no terreno com o Projeto de Identifi-
cação, Monotorização e Acompanhamento de Idosos Sós e 
nos convividos diários do Grupo Sénior de Santa Maria, de 
informar e sensibilizar os séniores para os riscos de seguran-
ça e riscos domésticos. A finalidade foi a de prevenir estes 
riscos, minimizando a probabilidade da sua ocorrência.
Sendo o Município de Vila do Porto responsável por im-
plementar e dinamizar um conjunto de iniciativas que en-
volvem diretamente a população sénior da ilha, existe a 
intenção de apostar no desenvolvimento de ações de in-
formação e sensibilização sobre outros temas a curto prazo.

Ações de Informação e Sensibilização

Protocolo de Cooperação Social entre CMVP e CVP
A 7 de outubro foi assinado o Protocolo de Cooperação 
Social entre a Câmara Municipal de Vila do Porto e a Cruz 
Vermelha Portuguesa, cujo objetivo passa por apoiar, nesta 
fase embrionária, a implantação do Centro Humanitário de 
Santa Maria (CHSMA) da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), 
criado a 1 de julho de 2015, depois de já estarem estabel-
ecidas as estruturas da CVP nas ilhas de São Miguel, da Ter-
ceira, do Faial e do Pico. A CVP conta com 150 anos de 
intervenção e assume-se como uma instituição humanitária 
não-governamental, de carater voluntário e de interesse 
público, que desenvolve a sua atividade com autonomia 
face ao Estado e em obediência aos princípios fundamen-
tais e recomendações do Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho, estabelecidos em con-
ferência internacional.

Viagem do Grupo Sénior à Madeira
O Município de Vila do Porto, ao promover atividades de 
convívio no Grupo Sénior de Santa Maria, considera impor-
tante que a população idosa da ilha participe ativamente 
nas atividades desenvolvidas. Como forma de promover 
uma cidadania sénior ativa e participativa, desenvolveram-
se atividades de angariação de fundos para que, ao mesmo 
tempo que se aproximava os idosos da sociedade, sensibili-
zava-se as famílias para o conceito. 
Tendo em conta o condicionado poder económico da 
maioria dos idosos, considerou-se importante proporcionar 
aos idosos do Grupo Sénior de Santa Maria, uma viagem 
de dois em dois anos para que possibilite experienciar am-
bientes e culturas diferentes num contexto de lazer e turis-
mo, neste sentido criou-se o projeto “Idoso Viajante”. Tendo 
sido a ilha da Madeira o destino escolhido para a viagem 
de 2015. No dia 24 de Outubro partiram, com muito entu-
siasmo, da Ilha de Santa Maria 42 idosos, 3 acompanhantes 
e uma enfermeira para uma grande aventura de10 dias. 

Dormir entre livros
No dia 20 de novembro, os livros não dormiram sozinhos 
na biblioteca municipal, tiveram a companhia de meninas 
e meninos do 4º ano e das suas professoras, das escolas de 
Almagreira e de São Pedro. Pela primeira vez para alguns e 
uma aventura para todos, os alunos conviveram uns com 
os outros, nessa noite. A hora do conto como habitual 
esteve presente, com a participação ativa das crianças na 
história. Depois da barriguinha cheia foram para a camin-
ha, onde assistiram a um filme e adormeceram. Na despe-
dida houve a entrega de um certificado de participação.

6ª Semana dos Resíduos dos Açores
O Município de Vila do Porto associou-
se às comemorações da 6ª. Semana 
dos Resíduos dos Açores, promovida 
pela Secretaria Regional da Agricultura 
e Ambiente, com a particularidade de 
em 2015, coincidir com a 7ª. Semana 
Europeia da Prevenção de Resíduos. 
Entre 21 a 29 de novembro, decor-
reram ações de sensibilização rela-
cionadas com a prevenção, redução, 
reutilização e reciclagem de resíduos, 
direcionadas aos estabelecimentos es-
colares galardoados com o Programa 
Eco-escolas e população em geral. 
As sessões envolveram cerca de 140 
alunos, aos quais foram oferecidos no 
final um conjunto de ecobags para 
facilitar a separação seletiva nas suas 
casas e crachás alusivos à reciclagem. 
No dia 25 de novembro, a ação realizou-se na Biblioteca 
Pública Municipal e contou com a participação de aproxi-
madamente 30 crianças. Ao longo da semana, a Rádio 
Clube Asas do Atlântico divulgou pequenos spots conten-
do ideias em como reduzir os resíduos no local de trabalho, 
na escola, nas compras e em atividades recreativas/lazer. 
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Almoço de Natal Sénior
O Município de Vila do Porto, para além das atividades que 
desenvolve ao longo de todo o ano para todos os idosos 
inscritos no Grupo Sénior de Santa Maria, desenvolve an-
ualmente outras atividades para que possa envolver toda 
a população idosa possível, como por exemplo 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. 

Cagarrinhos Ativos - Férias de Natal
A época natalícia chegou e com ela 
os Cagarrinhos Ativos. Como já vem 
sendo habitual, nas interrupções leti-
vas as crianças entre os 6 e os 11 anos 
têm atividades desportivas, culturais e 
lúdicas. No complexo, como não po-
dia 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 Cagarrinhos foi 
a mais apreciada. Na biblioteca, como 
sempre, a hora do conto teve o seu lu-
gar com muitas histórias sobre o Natal. 
As atividades lúdicas foram alusivas 
à quadra natalícia. Os Cagarrinhos 
elaboraram decorações para as suas 
árvores de natal. Construíram, tam-
bém, uma árvore de natal com a reuti-
lização de revistas. No final as crianças 
foram brindadas com uma t-shirt dos 
Cagarrinhos e bombons para adoçar-
em a boca nesta quadra.

Admissão de 11 colaboradores
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 Mu-
nicipal, não só para gerir o Complexo Desportivo mas tam-
bém 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 mel-
horia da qualidade e bem-estar dos residentes e de quem 
nos visita. Para operacionalizar 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 
Municipal 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 manutenção de 
todo o Complexo Desportivo.
Atendendo à necessidade de implementar a nossa estra-
tégia na área social, nomeadamente no apoio aos nossos 
idosos, aos nossos estudantes do ensino superior, aos nos-
sos alunos do 1º.Ciclo e Secundário, à melhoria das con-
dições 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 final de encerramento, mas devido ao excelente 
empenhamento e capacidade de um conjunto de pes-
soas, enquadrado com legislação, foi possível admitir para 
o Quadro Permanente do Município os trabalhadores que 
estavam na empresa com contrato a Termo Certo.

Protocolo de apoio a empresas marienses
A Câmara Municipal de Vila do Porto e a Câmara do Co-
mércio e Indústria de Ponta Delgada celebraram um pro-
tocolo que tem como objetivo a promoção de Santa Ma-
ria como destino turístico, através do apoio a empresas 
e empresários na participação em feiras internacionais 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 promoção turís-
tica de Santa Maria, e a Câmara do Comércio, enquanto 
organização aglutinadora do empresariado local, como 
forma de garantir às empresas marienses, devido à sua di-
mensão, condições de acesso ao mercado em igualdade 
de circunstâncias às empresas localizadas em centros de 
maior dimensão.
São abrangidas por este protocolo as empresas associa-
das sedeadas em Santa Maria com atividades ligadas ao 
turismo nas áreas de serviços marítimo-turísticos; animação, 
cultura e serviços complementares; hotelaria ou outras, 
que possam promover Santa Maria no exterior, tanto a nív-
el dos serviços ou produtos que disponibilizam, como da 
promoção global da ilha. 

Apoio à Formação de Jovens
No passado dia 22 de dezembro foram assinados os Con-
trato-programa de Apoio à Formação de Jovens. Para o 
ano 2016 o apoio abrange 9 jovens, com 3 a serem apoia-
dos pela 1ª. vez, 3 pelo segundo ano consecutivo e três 
para conclusão licenciatura a serem apoiados pelo terceiro 
ano. Paralelamente e tendo em conta a estreita relação de 
colaboração e apoio entre o Município e a Associação Ma-
riense de Amigos de Santa Maria no âmbito da Intervenção 
Social e tendo esta conhecimento de que o número de 
candidatos ao apoio a conceder pelo Município ultrapassa 
o número definido para cada ano, decidiu, excecional-
mente, conceder apoio a mais 3 alunos de acordo com o 
estabelecido no respectivo regulamento.


