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JOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDESJOSÉ CARLOS MENDES   

EditorialEditorialEditorial   

Caras e caros Munícipes, 
 
Desde a úl ma publicação do nosso bole m municipal em Maio, 
até à presente data, a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver 
um vasto conjunto de eventos e a vidades dos quais destaco al-
guns  que considero relevantes e que contribuíram para a dinami-
zação da nossa economia, para a promoção dos nossos  produtos 
locais e para a divulgação da nossa cultura e das nossas tradições. 
A realização mensal do “Mercado/Feira”, as “Noites de Verão” às 
quintas-feiras nos meses de julho e agosto, as a vidades de lazer e 
recreio com os idosos e as crianças, especialmente o passeio ao 
Corvo e a visita ao Vaivém Oceanário, a Festa Municipal do “Cais 

da Poças”, que decorreu com grande brilhan smo e com uma par cipação e envolvimento das pessoas que quero 
aqui publicamente realçar e agradecer, o apoio às nossas fes vidades religiosas com a cedência e montagem de 
tendas, palco e iluminação, a corrida “Color Fest” que contou com uma grande par cipação, especialmente da 
nossa juventude e que terminou com uma animada noite musical. 
A limpeza, embelezamento e asseio do Concelho é uma prioridade, por isso, efetuamos diversos trabalhos de ma-
nutenção, conservação e pinturas em parques, jardins, muros e demais espaços públicos municipais. Temos diaria-
mente várias equipas de trabalhadores, dedicados exclusivamente a estas tarefas de forma a manter o Concelho 
limpo e asseado, e também, para que quem nos visite leve uma boa imagem da nossa terra. 
Outra das nossas prioridades, especialmente no período de verão, é o turismo e lazer, por isso reabilitamos e con-
servamos trilhos turís cos, construímos um merendário na Freguesia da Caveira, recuperamos os caldeiros, tan-
que de óleo e telheiro da primeira fábrica de baleia artesanal da ilha das Flores “Fábrica de Santa Rosa” no Porto 
do Boqueirão, construímos acessos e solários na “Poça das Mulheres/Caldeirão” e adaptamo-la a zona balnear. 
No emprego, ao abrigo dos programas do Governo Regional, PROSA, CTTS e ESTAGIAR, estamos a preparar uma 
nova candidatura para mais vinte pessoas. 
Em simultâneo, con nuamos a apostar em projetos estruturantes como a Construção do Museu e Auditório Muni-
cipal, a Reabilitação do Pavilhão Gimnodespor vo de Santa Cruz, a abertura de caminhos e o abastecimento de 
água às pastagens. 
 Aproveito a ocasião para informar que a Camara adquiriu um terreno rús co com 3.400 m2, na Avenida dos Bale-
eiros, sobranceiro às piscinas do Al o, para a construção de um Parque de Campismo e de Lazer, um projeto à 
muito ambicionado pela população e por quem nos visita. Futuramente a implementação desta nova infraestrutu-
ra será uma mais-valia para todo o concelho. 
No topo das nossas prioridades estão as pessoas, é neste sen do que trabalhamos, criando oportunidades para 
todos com vista à criação de riqueza, de progresso e de qualidade de vida. 

Um abraço, 
José Carlos Mendes 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das FloresPresidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das FloresPresidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores   
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01 de agosto 
Cortejo “Vivências e Tradições” 
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“Full’K’Ords” 

“Chave de Ouro” DJ’s “Tigue”  “New House” 

Animação de Rua 

02 de agosto 

IX Concurso de Pesca Desportiva Embarcada 

Briefing e Pequeno almoço Par da dos par cipantes para a pesca 

Chegada dos par cipantes e pesagem do peixe 
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Entrega dos  Troféus 

1 º Lugar: Marés Vivas—Mestre João Cravinho 

2º Lugar : Constança—Mestre Armando Lopes 

3º Lugar: Mónica—Mestre Roberto Fraga Mendonça 

Maior exemplar: Embarcação Marés Vivas, exemplar com 1,50m  

Exemplar mais pesado: Embarcação Caboz, exemplar com 11,38 Kg  

Classificação 

Midas Mena 

Record Magic Neptuno 

Rainha das Flores Titanic Ninja 
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Aviar do Peixe 

Marés Vivas 

Caboz Flor de Pingus Constança 

Mónica Suzete 
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Orquestra Ligeira da Câmara da Povoação 

“Ar de Rock” 

DJ’s “André N” e “Pedrinho” 

Aula de Fitness com Viva Mais Fitness 

A vidades e Jogos Tradicionais 
Passeios de Barco à Furna dos Enxaréus 

Caldo de Peixe 

02 de agosto 

03 de agosto 
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Eficiência Financeira 
Dívida dos Municípios—de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publi-
cado em julho, Santa Cruz das Flores é o 5º melhor Município de pequena dimensão nível Nacio-
nal em termos de eficiência financeira e o 1º Município a nível Açores.  
Em 2012 ocupava a 1ª posição entre os municípios com o menor endividamento líquido.  

Grupo Folclórico da Casa do 
Povo de Ponta Delgada 

Grupo Folclórico da As-
sociação Cultural Lajen-
se 

Tuna do Agrupamento de Escuteiros 691 

“Stereomixer” “K7 Pirata” 

In
fo

rm
ação
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 Município Distrito Posição 2012 Pontuação 2013 
1 Pampilhosa da Serra Coimbra 2 164 
2 Vila Velha de Ródão Castelo Branco 10 162 
3 Coruche Santarém 1 161 
4 Penacova Coimbra 20 159 
5 Santa Cruz das Flores Açores 25 157 
6 Arronches Portalegre 8 156 
7 Alvito Beja 26 155 
7 Penalva do Castelo Viseu 10 155 
9 Murtosa Aveiro 21 154 
9 Redondo Évora 22 154 

Fonte: Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publicado em julho de 2013 

Ranking Global dos 35 melhores municípios de pequena dimensão, em termos de  eficiência 
financeira em 2013 
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Durante os meses de Julho e Agosto decorreram as Noites de Verão abrilhantadas por ar stas e grupos 
locais.  

E
ven

tos 

Noites de VerãoNoites de VerãoNoites de Verão   

No cumprimento dos compromissos 
eleitorais e no sen do de apoiar e dina-
mizar os nossos grupos locais e promo-
ver as nossas tradições pela primeira vez 
a Câmara Municipal realizou as Noites 
de Verão na Praça Marquês de Pombal 
em Santa Cruz que decorreram com 
agrado da população e turistas sendo 
uma inicia va a repe r. 



 11 

 

A Câmara Municipal organizou, dia 24 de maio, em 
conjunto com o Agrupamento de Escuteiros 691 o 
XIV Fes val da Canção Infan l. Muitas foram as 
crianças que par ciparam, onde imperou a boa 
disposição e a alegria entre os concorrentes, ele-
mentos do coro, apresentadores e orquestra. Os 
dois primeiros classificados  representaram a ilha 
das Flores no Fes val Baleia de Marfim na ilha do 
Pico e Sol Maior na ilha Terceira.  De forma a su-
portar as despesas associadas a este evento foi 
atribuído um apoio ao Agrupamento de Escuteiros 
691 no montante de € 2.500.  

Feira MercadoFeira MercadoFeira Mercado   

Cantinho do artesa-Cantinho do artesa-Cantinho do artesa-
natonatonato   
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Desde o mês de abril, e com o obje vo de dinamizar e revi-
talizar a economia local, apoiando também os produtores 
locais e dando a oportunidade da população comprar pro-
dutos frescos e de qualidade superior, assim como também 
artesanato e outros, a Câmara Municipal organiza no úl mo 
fim de semana de cada mês a feira / Mercado. 
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De 29 de maio a 03 de junho a Câmara Municipal fez deslocar à 
ilha das Flores o Vaivém Oceanário, projeto de responsabilidade 
social do Oceanário de Lisboa, que tem por obje vo alertar e 
sensibilizar o público para a necessidade de conservar os ocea-
nos através da modificação de comportamentos e a tudes pe-
rante o meio ambiente. A Câmara convidou para visitar o Vai-
vém Oceanário todas as escolas da Ilha.   Também visitaram este 
projeto a convite da Autarquia, as crianças do Centro Paroquial 
“O Girassol” e os idosos dos Centros de Dia de Ponta Delgada e 
do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz. 
Durante o fim-de-semana o Vaivém Oceanário esteve aberto ao 
público em geral, onde a entrada era livre.  

Neste dia tão especial a Câmara Municipal associou-se à Comis-
são de Proteção de Crianças e Jovens para organizar a Comemo-
ração do Dia Mundial da Criança. Es veram presentes mais de 
200 crianças que par ciparam num cortejo acompanhadas pela 
PSP, GNR e Fanfarra do Agrupamento de Escuteiros.  

No dia 5 de Julho, a Câmara Municipal 
levou os idosos do Centro de Convívio 
de Ponta Delgada a visitar a ilha do 
Corvo.  O Sr. Presidente da Câmara do 
Corvo providenciou um passeio ao 
Caldeirão, uma visita à Casa do Bote e 
o almoço, servido pela Santa Casa da 
Misericórdia.  

Vaivém Vaivém Vaivém    
OceanárioOceanárioOceanário   

Dia da CriançaDia da CriançaDia da Criança   
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Decorreu no dia 14 de julho, pelas 15h30, no salão nobre da Câmara Munici-
pal uma sessão informa va ministrada pelo Diretor Execu vo da Escola de 
Formação Turís ca e Hoteleira, Dr. Filipe Rocha , em que foram abordados 
os seguintes temas: desafios do turismo para a ilha das Flores, apresentação 
da EFTH, necessidades de formação das empresas, ações de formação con -
nua ministradas pela EFTH, formação de gestão para empresários, workshops com en dades parceiras, necessidade de 
apoio/consultoria às empresas, novas ideias de negócio. Esta sessão contou com a presença dos jovens que frequentam o 
projeto IDEIAJOVEMINVEST.  

Agora é possível ver em direto imagens 
de Santa Cruz, acedendo ao site 
h p://www.spotazores.com.  
Este é um projeto conjunto com a em-
presa  Sinónimo Radical, Lda. 
Para além das imagens, é possível ter 
acesso a informações sobre eventos 
culturais agendados e condições clima-
téricas.  

A Vice-Presidência do Governo dos Açores promoveu conjuntamente com o Município de 
Santa Cruz das Flores, nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio uma ação de formação para os novos elei-
tos das juntas e assembleias de freguesia da Ilha das Flores, autarcas reeleitos e trabalhado-
res das juntas de freguesia e câmaras municipais. A ação de formação, a cargo da Direção 

Regional de Organização e Administração Pública (DROAP), teve uma carga horária total de 24 horas. A inicia va pretendeu 
fornecer aos autarcas instrumentos de apoio ao desempenho diário das suas funções, abordando temá cas como o Estatuto 
dos Eleitos Locais, as atribuições e competências das freguesias, a nova Lei das Finanças Locais, o regime geral de taxas e o 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, entre outras. 

EmpreendedorismoEmpreendedorismoEmpreendedorismo   

Formação Formação Formação    
JuntasJuntasJuntas   
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“Páginas ao “Páginas ao “Páginas ao 
vento”vento”vento”   

Decorreu de 7 a 25 de julho um  concurso fotográfico de-
nominado “Páginas ao Vento”. O obje vo passava por 
escolher um livro e inseri-lo numa paisagem floren na. 
A vencedora do concurso foi a Sra. Adriana Machado com 
a fotografia  do miradouro  de São Pedro. 
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Subsídios concedidos ao abrigo do Programa Muni-
cipal de Incen vo à Natalidade 
- Maria Francisca Freitas Lourenço 
- Maia Sofia Custódio Mar ns 
- Rodrigo José Bartolomeu Dias da Silveira Pimentel 
- Isac Fernandes Salvador 
- Frederico Dionísio Gomes Capaz Dias 
- Afonso Peixoto Toste 

A Direção Regional do Emprego e Qualifica-
ção Profissional desenvolve em parceria 
com as autarquias da RAA o projeto IDEI-
AJOVEM INVEST, que se des na a jovens 
desempregados, jovens inscritos na plata-
forma GARANTIA JOVEM e ainda aos que 
realizaram Estagiar L e T.  Este projeto con-
substancia-se em grupos de jovens que se 
reúnem e trabalham, durante dois meses, 
em espaços proporcionados pelas câmaras 
municipais, discu ndo e inves gando as 
melhores e mais inovadoras ideias de negó-
cio para os seus concelhos.  

No âmbito do programa de apoio ao associa vismo e de acordo 
com a Deliberação Camarária n.º 2815/2014 de 15 de maio de 2014  
foi celebrado um protocolo no montante de € 50.000,00 com a As-
sociação de Jovens das Flores  para a realização das Festas Munici-
pais “Cais das Poças”. Foi também atribuído um apoio no montante 
de € 2.000 ao Clube Despor vo Escolar. 
Conforme es pulado no Regulamento do Programa de Incen vo ao 
Associa vismo as candidaturas das associações e outras en dades 
devem ser entregues em formulário próprio na Câmara Municipal 
até 31 de outubro. 

 A Câmara Municipal atribui 
anualmente Bolsas de Estudo 
que pretendem apoiar finan-
ceiramente os jovens carenci-
ados residentes no concelho 
de Santa Cruz. O processo de 

candidatura  e renovação de bolsas de estudo 
decorre até final do mês de outubro e o impresso 
de candidatura e documentos comprova vos das 
condições de acesso à bolsa deverão ser entre-
gues junto dos serviços administra vos. O Regu-
lamento está disponível para consulta no endere-
ço eletrónico da autarquia.  

Encontram-se abertas as candidaturas para  o Pro-
grama Municipal para Compar cipação de Medica-
mentos. Podem beneficiar desta compar cipação 
os cidadãos com mais de 65 anos, residentes no 
concelho de Santa Cruz e cuja o rendimento per 
capita não ultrapasse 75% do salário mínimo na  
Região Autónoma dos Açores. O pedido de compar-

cipação é requerido através de impresso próprio 
entregue na Câmara Municipal.  

Durante os meses de julho e agosto decorreu o Pro-
jeto OTL-Ocupação em Férias, ficando colocados 4 
jovens. Estes projetos veram a duração de quatro 
semanas. 
Realizou-se ainda 2 candidaturas ao programa Esta-
giar L que pretendem combater o desemprego jo-
vem e incen var a fixação de jovens com formação 
superior.  

E
m

p
rego

E
m

p
rego

E
m

p
rego 
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AssociativismoAssociativismoAssociativismo   

Incentivo à Incentivo à Incentivo à    
natalidadenatalidadenatalidade   

Bolsa de Bolsa de Bolsa de    
Estudo              Estudo              Estudo              

Idosos com Idosos com Idosos com    
saúdesaúdesaúde   

Emprego Jovem 

Visita do Dr. Filipe Rocha, Diretor da Escola de Forma-
ção Turís ca e Hoteleira  
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No âmbito do apoio à habitação degradada fo-

ram atribuídos, desde abril passado, quatro 

apoios financeiros a famílias carenciadas no 

montante global de € 2.700,00. Estes apoios 

destinam-se à melhoria das condições habitacio-

nais básicas dos agregados familiares mais ca-

renciados, e comparticipam despesas com mão-

de-obra e aquisição de materiais de construção 

civil.  

 

Armanda  Maria Ramos Gomes Dias - 600€ 

Maria Inês de Freitas Teves - 600€ 

Forma de acesso ao serviço 

1 — Para aceder ao serviço, “Santa Cruz Ajuda” — Pequenas Repara-

ções ao Domicílio, os munícipes interessados terão que inscrever -se na 

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores, mediante apresentação de 

identificação (Cartão de cidadão ou BI e NIF) e ainda um dos seguintes 

documentos: 

a) Comprovativo da situação de pensionista; 

c) Comprovativo de doença permanente incapacitante; 

d) Comprovativo de que é carenciado; 

2 — O Rendimento per capitado agregado familiar das pessoas não po-

derá ultrapassar um salário mínimo Regional.  

Não existiu qualquer candidatura ao programa 
Santa Cruz ajuda, desde abril passado. 

Requisitos para aceder ao serviço 

Podem aceder a este serviço os munícipes do 

Concelho de Santa Cruz das Flores que satisfa-

çam um dos seguintes requisitos: 

a) Tenham idade igual ou superior a 65 anos; 

b) Sejam pensionistas por invalidez. 

c) Sejam portadores de doença permanente 

incapacitante. 

d) Sejam considerados carenciados. 

H
ab

itação
 d

e-
H

ab
itação

 d
e-

H
ab

itação
 d

e-
g

rad
ad

a
g

rad
ad

a
g

rad
ad

a   Maria Adelaide Pacheco de Sousa Teves - 600€ 

Maria da Conceição Coelho Lima - 900€ 

   Apoios concedidos 

Santa Cruz ajuda         
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Reabilitação Pavilhão Gimnodesportivo Santa Cruz 

O
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Ponta Delgada - Estrada Curral das Ovelhas/ cancelas velhas – abertura de acesso a pastagens 



 17 

 

Monte – Construção de muros e parque de estacionamento  

Fazenda – Reforço do abastecimento de água à zona do Areeiro 

Reabilitação de Passeios  Reabilitação de rotunda  

O
bras con

clu
ídas 

Rua das Hortênsias 

Trabalhos realizados: 

Abertura de vala e colocação 
de tubagem em PVC, numa 
extensão de aproximadamen-
te 600 metros, que permi u o 
reforço do abastecimento de 
água a 15 moradias. 
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Reabilitação dos Caldeirões da 1ª Fábrica artesanal da Baleia 

Construção de acessos e solários na Poça das Mulheres 

Zona balnear Boqueirão     Zona balnear Boqueirão     Zona balnear Boqueirão        

Merendário da Merendário da Merendário da 
CaveiraCaveiraCaveira   
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Manutenção de jardins municipais e Cemitério da Esperança e pintura de muros 

Reabilitação e montagem de Equipamentos  em parques infan s 

Obras  

O
u

tras in
terven

ções 
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Na Biblioteca Municipal de Santa Cruz das Flores 
os dias são muito diver dos. Fazemos muitas a -
vidades lúdicas, jogos e até temos um insuflável 
que faz as delícias da criançada. Sempre que o 
tempo deixa levamos as crianças ao Parque Infan-

l Teófilo Ferreira durante a tarde. Nunca nos 
esquecemos de dias importantes nem de datas 
especiais, tais como o aniversário das crianças, as 
quais também podem fazer a sua fes nha na nos-
sa Sala Infan l! 

A Biblioteca é um local de convívio, amizade e 
aprendizagem, incen vando as crianças a terem 
contacto com os livros e a gostarem de ler. 

B BBi iib bbl lli iio oot tte eec cca aa   M MM
u uun nni iic cci iip ppa aal ll                             

A Hora do Conto realiza-se habitualmente às quin-
tas-feiras de manhã, ou quando solicitada por al-
gum professor/educador. A acompanhar a leitura 
da história as crianças vão vendo as imagens do 
livro que são projetadas na tela gigante. Após a 

leitura do conto as crianças realizam uma a vidade relacionada com a história, tais como desenhos com 
ntas, jogos de palavras, puzzles, entre outras. 

Dia da FamíliaDia da FamíliaDia da Família   

Dia das Dia das Dia das    
                           BibliotecasBibliotecasBibliotecas   

Hora do ContoHora do ContoHora do Conto   
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De forma a comemorar o dia da Juventude, a Biblioteca Mu-
nicipal organizou  um passeio pelo trilho pedestre Ponte da 
Fajã - Ponta Delgada. Os par cipantes visitaram ainda o farol 
do Albernaz e foi-lhes oferecido um lanche pela autarquia no 
Parque de Merendas. 

Dia Internacio-Dia Internacio-Dia Internacio-
nal da Juventu-nal da Juventu-nal da Juventu-

dedede   
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No dia 5 de junho a Câmara levou os 
idosos a visitar Centro de Processa-
mento de Resíduos. Este passeio ser-
viu como ação de sensibilização junto 
dos idosos, para alertar para a impor-
tância da correta separação dos resí-
duos sólidos urbanos.  

Pelo terceiro ano consecu vo é de destacar a qualidade de água dis-
tribuída no concelho de Santa Cruz das Flores, onde foram a ngidos 
os 100% dos parâmetros definidos, no respeitante ao cumprimento 
do Valor Paramétrico. Tomando como 99%, a meta apontada pela 
ERSARA em termos de cumprimento do valor paramétrico,  em que 6 
concelhos possuem valores superiores, nomeadamente Santa Cruz 
das Flores (100%), Lagoa (99,84%), Nordeste (99,74%), Angra do He-
roísmo (99,68%), São Roque do Pico (99,29%) e Praia da Vitória 
(99,25%). 

À semelhança dos anos anteriores, a Quercus – Associação Nacional de Conserva-
ção da Natureza iden ficou, de acordo com critérios estabelecidos pela própria 
associação, as águas balneares das Piscinas Naturais de Santa Cruz das Flores como 
tendo qualidade de ouro. Esta classificação, foi atribuída com base na informação 

pública oficial, disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente.   

A
m
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te 

Visita Centro Processa-Visita Centro Processa-Visita Centro Processa-
mento mento mento    

Bandeira Qualidade Bandeira Qualidade Bandeira Qualidade    
OuroOuroOuro   
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Recolha SeletivaRecolha SeletivaRecolha Seletiva   

Nos primeiros 8 meses de 2014, o Município  enviou para reciclagem 140 
toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais: 

33 toneladas 51 toneladas 56 toneladas 

Encerramento da Lixeira Municipal 
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Realizou-se a 15 de Junho um jogo 
de futebol entre a equipa de San-
ta Cruz e uma equipa vinda do 
Corvo. Santa Cruz venceu, sendo o 
resultado de 5 -2.  

Classificação 

 
1º Lugar—Squadra Azzura 

2º Lugar—Transinsular 

3º Lugar—PDL 

Transinsular VS Squadra Azzurra 

Bombeiros VS PDL 

D
esporto 

Torneio Cais das Poças 

Jogo de Futebol Jogo de Futebol Jogo de Futebol    
Sta. CruzSta. CruzSta. Cruz---Corvo Corvo Corvo    

Futebol de 7Futebol de 7Futebol de 7   

Rali Ilha das FloresRali Ilha das FloresRali Ilha das Flores   

No passado mês de agosto, com o apoio 
da Câmara Municipal, realizou-se o Fes-

val Ocidental. Este, consis u num fim 
de semana motorizado, com um certa-
me de viaturas clássicas, encontro de 
motards, passeios todo o terreno, prova 
de jetski, tendo o seu ponto alto no 1º 
Rali ilha das Flores. 
Foi uma prova muito disputada e cheia 
de emoção, onde se destacou a par ci-
pação como carro de segurança (carro 0) 
do hexa-campeão açoriano e tri-
campeão nacional de ralis Ricardo Mou-
ra. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
TOWN HALL 
Edi cio Paços do Concelho- Santa 
Cruz 
292590700- Fax 292590718 
 
CENTRO DE SAÚDE 
HEALTH CENTER 
Largo 25 de Abril 
292590270 
 
FARMÁCIA 
PHARMACY 
Farmácia da Santa Casa da Miseri-
córdia 
Santa Cruz 
292592294 
 
BOMBEIROS 
FIRE DEPARTMENT  
Rua de São Pedro 
292590030 
 
POLÍCIA 
POLICE 
An go Bairro dos Franceses s/n 
292592115 
 
GNR 
Pç. Marquês de Pombal 
292592115 

 

 
 
POSTO DE COMBUSTÍVEL 
GAS STATION 
Estrada Regional, Santa Cruz 
292592296  
 
RIAC 
Praça Marquês de Pombal 
800500501 
 
FREGUESIAS 
CIVIL PARISHES 
    Santa Cruz das Flores 
292592168 
   Caveira 
292542153 
    Ponta Delgada 
 292592894 
    Cedros 
292592705 
 
POSTO DE TURISMO 
TOURISM INFORMATION CENTER 
Posto de Turismo das Flores 
Flores Tourism Office 
Rua Dr. Armas Silveira- Santa Cruz 
292592369 

 
MUSEU DE SANTA CRUZ DAS FLO-
RES 
Largo 25 de Abril  
9970-312 Santa Cruz das Flores  
292 592 159 
Centro de Interpretação Ambien-
tal do Boqueirão  
Boqueirão, 9970 Santa Cruz das 
Flores 
292 542 447 
 
AEROPORTO - SATA AIR AÇORES 
Rua da Esperança  
9970-320 Santa Cruz das Flores  
292 590 350 
 
LOJA - SATA AIR AÇORES 
Rua Senador André de Freitas  
9970-337 Santa Cruz das Flores  
292 590 340 

 

Direitos da Criança 

No dia 20 de novembro de 1989, as Nações Unidas aprovaram por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
documento que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais – os direitos civis e polí cos, e também os direitos eco-
nómicos, sociais e culturais – de todas as crianças, bem como as respe vas disposições para que sejam aplicados. 

Os direitos das crianças são os seguintes: Todas as crianças têm o direito à vida, todas as crianças devem ser protegidas da 
violência domés ca, todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importa sua cor, raça, sexo, religião, origem 
social ou nacionalidade, todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade, todas as crianças têm direito a 
uma nacionalidade, todas as crianças têm direito a alimentação e ao atendimento médico, antes e depois do seu nascimento. 
Esse direito também se aplica à sua mãe, as crianças portadoras de dificuldades especiais, sicas ou mentais, têm o direito a 
educação e cuidados especiais, todas as crianças têm direito ao amor e à compreensão dos pais e da sociedade, todas as cri-
anças têm direito à educação, todas as crianças têm direito de não ser violada verbalmente ou ser agredida por pais, avós, 
parentes, ou até a sociedade, todas as crianças têm o direito a brincar e dormir corretamente. 

Contatos úteisContatos úteisContatos úteis   

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Comissão de Proteção de Crianças e Jovens    


