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EDITORIAL 
 

JOSÉ CARLOS MENDES 
 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DAS FLORES 

Caras e Caros Munícipes, 

É com muita satisfação e orgulho, por vos poder servir e representar, 
que me dirijo a todos vós, sem exceção, para prestar contas do tra-
balho que diariamente realizamos, em prol do nosso desenvolvimen-
to, bem-estar e melhor qualidade de vida.  

Quero também informá-los que por motivos alheios à nossa vontade 
não foi possível, como era nossa intenção, que a edição deste bole-
tim fosse feita no primeiro quadrimestre do corrente ano, como era 
previsível. 

No entanto, continuamos e continuaremos a pugnar e a trabalhar 
afincadamente todos os dias, quer seja no plano local, como no 
regional ou nacional, como tem sido nosso apanágio, para desenvol-
ver o nosso Concelho e a nossa Terra, criando mais emprego, melho-
res transportes e acessibilidades, fixando mais pessoas nomeada-
mente jovens qualificados  e estancando a sangria demográfica que 
nos vai atingindo  e que é um dos principais obstáculos ao nosso 
desenvolvimento. 

Para a concretização destes objetivos, a Câmara Municipal conta 
com um orçamento e plano de investimentos, para o presente ano, 
de cinco milhões e quinhentos mil euros, tendo já aberto concurso 
para admissão de 20 novos trabalhadores, sendo 5 técnicos superio-
res, 5 assistentes técnicos e 10 assistentes operacionais. 

Também foram renovados e celebrados mais de trinta novos acordos 
de apoio ao emprego com o Governo Regional, no seguimento desta 
estratégia inclusiva de não deixar ninguém para trás. 

Além disso, no âmbito desta estratégia, estão já em execução inves-
timentos que reputamos importantes, alguns já em fase de  obra, 
outros em  projeto, como são:  a reabilitação do edifício do antigo 
tribunal  e sua adaptação a incubadora de empresas; a reabilitação 
do moinho da Ribeira do Pomar, que vai funcionar ao serviço da po-
pulação e vai também ser atração turística; a construção de uma 
baia de estacionamento para os autocarros com abrigo para os pas-
sageiros na Avenida Príncipe de Mónaco, junto do Jardim do Hospi-
tal; a reabilitação urbanística das zonas envolventes da Igreja Matriz  
e da Praceta Roberto de Mesquita; a criação da Zona Balnear de 
Ponta Delgada e a recuperação e reabilitação do acesso entre o 
Porto Velho e as Piscinas do Altio, que queremos transformar em 
passeio marítimo pedonal.  

Estes são apenas alguns dos muitos projetos e iniciativas para este 
ano de 2019, que desejamos, seja um ano de excelência, procuran-
do ir sempre de encontro à qualidade de serviços que os nossos Mu-
nícipes merecem. 

Termino, reafirmando o compromisso de continuar a trabalhar, con-
victo de que estamos no rumo certo e contribuindo para o engrande-
cimento e progresso do nosso Concelho. 

Com as pessoas SEMPRE primeiro. 

Um abraço Amigo 

José Carlos Mendes 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

CAMINHO DOS CARREIROS—SANTA CRUZ 

PONTA RUIVA — PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 

Para corrigir algumas anomalias verificadas aquando da pavimentação inicial, a empresa Tecnovia  
procedeu a uma repavimentação. 

Construção de um muro em pedra para contenção de 
terras e consolidação da estrada. 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DOS CEDROS 

Após a conclusão da nova rede de abastecimen-
to de água, a Câmara procedeu à pavimentação 
betuminosa das ruas da Freguesia, através de 
concurso público. A obra foi adjudicada à em-
presa Tecnovia pelo valor de 132756Φ. 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

FAZENDA - PONTE DO LOURAL - CONSTRUÇÃO DE GUARDA DE PROTEÇÃO 

REABILITAÇÃO DO PARQUE INFANTIL 

A Câmara procedeu a pequenas obras no Parque Infantil Teófilo Ferreira e à substituição de todos os 
seus equipamentos. 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

PARQUE DO BOAVISTA 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

ESTRADA CANCELAS VELHAS— PONTA DELGADA 

REVESTIMENTO DE VALETAS NA FREGUESIA DOS CEDROS 

REFORÇO DE ÁGUA NO MONTE  DE CIMA 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

MUROS, ECOPONTOS E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS NA PONTA RUIVA 

VALA DE ÁGUA DA RIBEIRA DO POMAR 

Na sequência das obras de reabilitação do moinho de água da Ribeira do Pomar, a Câmara está a 
recuperar a vala de água que  alimenta o funcionamento do moinho. 
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OBRAS CONCLUÍDAS 

CANADA DO MARANHÃO - PONTA DELGADA 
A Câmara Municipal, em colaboração com a Junta de Freguesia de Ponta Delgada, procedeu à recu-
peração e reabilitação do caminho. 

PINTURA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
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OBRAS EM CURSO 

CONSTRUÇÃO DE  EDIFÍCIO PARA ARQUIVO MUNICIPAL 

REABILITAÇÃO DE VALETAS NA PONTA RUIVA 
Terminada a pavimentação das estradas, a Câmara está agora a  proceder à repavimentação e reabi-
litação das valetas. 
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OBRAS EM CURSO 

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS  

REABILITAÇÃO DO ANTIGO TRIBUNAL 
No dia 1 de abril, iniciaram-se os trabalhos de reabilitação do edifício do antigo tribunal e a sua 
adaptação a incubadora de empresas. A empresa construtora é a Construção Benevides, Lda., o pra-
zo é de 1 ano e o valor da obra é de 476.615,32 Φ. 
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OBRAS EM CURSO 

ALARGAMENTO DA ESTRADA DOS VALES 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE PONTA DELGADA 
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OBRAS EM CURSO 

REABILITAÇÃO DO MOINHO DA RIBEIRA DO POMAR 
O projeto de reabilitação do moinho da Ribeira do Pomar visa a recuperação de um património histó-
rico importante, que representa uma época da nossa vida coletiva. Por outro lado, será um local tu-
rístico a visitar em Santa Cruz, que retrata uma parte integrante das nossas vivências e tradições. 

A empresa construtora é a Construção Benevides, Lda., o valor da empreitada foi de 136.454,95 Φ e 

o prazo de execução é de 1 ano. 
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CAIS DAS POÇAS 2018  

CORTEJO “VIVÊNCIAS E TRADIÇÕES” 
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CAIS DAS POÇAS 2018  
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CAIS DAS POÇAS 2018  
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CAIS DAS POÇAS 2018 

CORTEJO “VIVÊNCIAS E TRADIÇÕES” 
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CAIS DAS POÇAS 2018  

FEIRA DO COMÉRCIO LOCAL 
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CAIS DAS POÇAS 2018  

AVIAR O PEIXE 
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CAIS DAS POÇAS 2018  

CALDO DE PEIXE 

Equipa do Caldo de Peixe 
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CAIS DAS POÇAS 2018 

ANIMAÇÃO NOTURNA 
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EVENTOS 

INAUGURAÇÃO DO PARQUE DO BOAVISTA—5 DE JULHO DE 2018 
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EVENTOS 

INAUGURAÇÃO DO PARQUE DO BOAVISTA 
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EVENTOS 

SÃO MARTINHO - 12 DE NOVEMBRO DE 2018 

A Câmara Municipal, de Santa Cruz das Flores comemorou o dia de São Martinho no dia 12 de no-
vembro, na Praça Marquês de Pombal, com a distribuição gratuita de castanhas. 
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EVENTOS 

CELEBRAÇÕES DE NATAL  - DEZEMBRO DE 2018 
Como já é tradição, no dia da inauguração da iluminação de Natal na Baixa da Vila decorreu o Con-
curso de Montras, que este ano contou com a participação de cinco comerciantes: Arte e Flores, 
Utilcosta, Bahia+, PetFood Care e Nova Era. Os temas das montras foram os mais variados, desde 
uma Tempestade Tropical a Jóia Rara, passando por Quem Ama Cuida. 

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Mendes, considera que esta iniciativa potencia o 
comércio local através da divulgação dos seus produtos, trazendo também animação e convívio à 
Vila. 

A votação decorreu na Biblioteca Municipal e as preferências dos votantes, aproximadamente 200, 
recaíram em primeiro lugar para Arte e Flores, de seguida para Bahia+ e em terceiro lugar para Pet-
Food Care. 

A Câmara Municipal agradece o esforço de todos os participantes para manter viva esta tradição e 
incentiva à participação na edição do próximo ano. 

PetFood Care Bahia+ Arte e Flores 

Nova Era Utilcosta 
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EVENTOS 

ENTREGA DOS PRÉMIOS E DIPLOMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO DE 
MONTRAS 2018 
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EVENTOS 

PRESÉPIO DE NATAL E FEIRA DO LIVRO 

Ainda integrado nas atividades nata-
lícias do dia 7 de dezembro, foi inau-
gurado o Presépio de Natal na Casa 
de Espírito Santo do Império da Praça 
de Santa Cruz e foi aberta ao público 
a Feira do Livro na Biblioteca Munici-
pal. 

O presépio procurou retratar o Natal, 
o Nascimento do Menino Jesus e al-
gumas das nossas tradições, aberto 
de segunda a sexta-feira, das 14 às 
18h, enquanto que a Feira do Livro 
funcionou no horário da Biblioteca 
Municipal. Foi possível visitar ambos 
até ao dia 11 de janeiro. 
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EVENTOS 

PROVA  GASTRONÓMICA “SABORES DE ANTIGAMENTE” 

No âmbito das comemorações de Natal, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores organizou a 3ª 
Edição da Prova Gastronómica “Sabores de Antigamente”, com diversas sopas tradicionais, de forma 
a recordar estes excelentes pratos antigos e a não perder os seus paladares. 

O bom tempo foi propício ao convívio e a animação foi muita com os grupos musicais que atuaram, 
abrilhantando a noite. A presença do Pai Natal, que anotou os pedidos dos mais novos, é sempre um 
momento de grande entusiasmo e alegria. Além disso, foi distribuído vinho quente aos adultos e cho-
colate quente aos mais novos. 

Não faltaram também os nossos feirantes/comerciantes com mostras dos seus produtos, na já tradi-
cional “Feira de Natal”. As nossas ruas também estavam animadas com os transeuntes que passea-
vam apreciando a iluminação de Natal e as montras do comércio local. 
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EVENTOS 

NATAL DOS BEBÉS 
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EVENTOS 

NATAL DA ESCOLA 2018 - JARDIM DE INFÂNCIA E 1ºCICLO 
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EVENTOS 

ALMOÇO DE NATAL COM OS IDOSOS DO CONCELHO 

FEIRA MERCADO 

Quinzenalmente a Câmara Municipal organiza a 
Feira Mercado, junto ao antigo Mercado Muni-
cipal. Nestas feiras poderá encontrar produtos 
hortícolas frescos, produtos usados, rações e 
artigos para animais. 

A autarquia considera que a realização destes 
mercados permite estimular o tecido empresa-
rial através da instalação de novas pequenas 
empresas no Concelho e incentivar a população 
a adquirir produtos de produção local. 
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EVENTOS 

CANTAR ÀS ESTRELAS - FEVEREIRO DE 2019 

No dia 1 de fevereiro, a Câmara Municipal recebeu um grupo de “Cantar às Estrelas”. 

Pensa-se que a tradição do cantar às estrelas, que chegou aos nossos dias como forma de piedade 
popular, e que ao longo dos tempos foi evoluindo com loas à Virgem Maria ou Senhora das Candei-
ras, remonte à procissão das velas que os primeiros cristãos comemoravam aquando da apresenta-
ção de Jesus no Templo de Jerusalém, no dia 2 de fevereiro de cada ano, ou seja, 40 dias depois do 
Natal, dando por findas as celebrações natalícias. 
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EVENTOS 

FILHÓS PARA TODOS! 
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EVENTOS 

MATINÉ DE CARNAVAL E DANÇA DE CARNAVAL DE PONTA DELGADA 
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APOIO SOCIAL 

COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
Durante o mês de janeiro de 2019 decorreu o período de candidaturas ao Programa Municipal para comparticipação 
de medicamentos. Este programa que tem como objetivo apoiar a aquisição de medicamentos com receita médica, ou 
outro material clínico devidamente justificado mediante receita e declaração médica, destina-se a pensionistas, refor-
mados idosos com mais de 65 anos, cujos rendimentos sejam inferiores a 75% da retribuição mínima em vigor a RAA.  

Em 2019 serão apoiados 15 idosos. 

Apoios Concedidos em 2019 

Nestor Pedro João Joaquim Fortuna 

Maria Andrade José Custódio 

Maria Palmira Silva Maria Custódio 

Celestina Cabral Luísa Castelo 

Lúcia Borges Maria Céu Rodrigues 

José Maria Jorge José Silveira Nóia 

Maria Conceição Jerónimo Maria Nóia 

Etelvina Mendonça   

APOIO À NATALIDADE 
Ao abrigo do programa municipal de incentivo à natalidade, a Câmara Municipal de Santa cruz das Flores apoia atual-
mente 39 bebés.  

O apoio concretiza-se sob a forma de reembolso de despesas efetuadas, com a aquisição de bens e ou serviços consi-

Amadeu Silva Guilherme Correia Carmo Pereira 

Inês Pereira Kevin do Monte Francisco Silva 

Ricardo Andrade Alice Cristiano Henrique Pimentel 

Inês Pimentel Áurea Victória Claudino Cardoso 

Raul Medina Salvador Medina Mara Fernandes 

Francisca Furtado Salomão Matoso Enzo Rodrigues 

Emma Nóia Henrique Serpa Margarida Armas 

Camila Sousa Tomé Leal Serena Rico 

Maria Alves Helena Correia Bernardo Meireles 

Vitória Pereira Vasco Alves Tomé Arruda 

Renata Silva João Medina Samira Sousa 

Mariana Nunes André Medina Leonardo Melo 

Nicola Martins Irís de Lima Salvador Benevides 

  Apoios Concedidos em 2019   
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APOIO SOCIAL 

EMPREGO 
 Procurando criar hábitos de trabalho e proporcionar experiência profissional a desempregados de longa duração,  a 
autarquia de Santa Cruz das Flores tem investido nos Programas de Inserção Socioprofissional. Estes programas per-
mitem ainda proporcionar rendimentos aos agregados familiares.  

Em 2018 foram celebrados dez acordos de inserção profissional ao abrigo do programa PROSA pelo período inicial  
de doze meses e prorrogados onze acordos.  

Através do programa SEI foram aprovados 15 projetos com a duração inicial de 6 meses e passíveis de prorrogação  
por igual período que integraram 22 desempregados oriundos dos programas PROSA e RECUPERAR.  

Também em 2018 foram iniciados dois estágios ao abrigo do Programa Estagiar U e L, sendo o primeiro para apoio  à 
Biblioteca Municipal e ATL e o segundo para apoio ao Gabinete Técnico na área da Gestão de Resíduos e Águas. Atu-
almente, a autarquia conta com a colaboração de 46 pessoas através de acordos de inserção profissional, sendo  4 
do programa CTTS, 26 do programa PROSA, 15 do programa SEI  e 2 em programas de estágio. 

ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IRS 

A autarquia de Santa Cruz das Flores, à semelhança dos anos anteriores, colocará ao dispor dos seus munícipes um 
serviço gratuito de elaboração das declarações de IRS. 

A entrega do IRS em 2019, referente aos rendimentos de 2018, é realizada de 1 de abril a 30 de junho, independen-
temente da categoria de rendimentos. 

Para o efeito, os interessados deverão dirigir-se, atempadamente, aos serviços da autarquia, acompanhados dos res-
petivos documentos. 

Este serviço é disponibilizado desde 2014 e destina-se essencialmente a pessoas com dificuldades de acesso à Inter-
net ou em preencher as declarações de IRS. 
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APOIO SOCIAL 

FIXAÇÃO DA TAXA DE IMI E REDUÇÃO DAS TAXAS DE IMI  

PARA FAMÍLIAS COM DEPENDENTES 

Considerando que o atual executivo municipal em matéria de 
apoio social criou e implementou uma série de iniciativas no 
sentido de apoiar as famílias, nomeadamente as mais caren-
ciadas e com maior vulnerabilidade, das quais destaco as 
tarifas de água baixas a um euro por mês, as taxas do IMI nos 
valores mínimos permitidos, o apoio à habitação degradada, 
a atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino su-
perior e ensino profissional, o transporte escolar gratuito das 
crianças que residem a menos de três quilómetros do estabe-
lecimento de ensino, o funcionamento gratuito dos ATL em 
Santa Cruz e na freguesia de Ponta Delgada, o apoio na aquisição de medicamentos a idosos e o incentivo à natalida-
de através da atribuição de um subsídio mensal a todas as crianças até três anos de idade. 

Tendo em conta o código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a autarquia de Santa Cruz das Flores deliberou aplicar: 

· Taxa mínima de IMI (0,3%); 

· Redução de IMI para Famílias com dependentes a cargo (em 20Φ para as famílias com um dependente a cargo; 
em 40Φ para as famílias com dois dependentes a cargo e em 70Φ para famílias com 3 ou mais dependentes a 
cargo). 

PARICIAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 

Nos termos do nº 1 e do nº 2 do artigo 20º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro, os Municípios têm direito em cada ano 
a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição terri-
torial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das dedu-
ções previstas no nº 1 do artigo 78º do Código do IRS. 

À semelhança dos anos anteriores e tendo em vista reduzir o esforço das famílias, a autarquia deliberou a participa-
ção em 4%, sendo que a diferença reverterá a favor dos sujeitos passivos do concelho. 
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APOIO SOCIAL 

BOLSAS DE ESTUDO 

Os municípios são autarquias locais que têm como objetivo primordial a prossecução dos interesses próprios e co-
muns dos respetivos munícipes. Neste sentido, é atribuição dessas mesmas autarquias, particularmente no que 
concerne  ao desenvolvimento concelhio, que deverá basear-se cada vez mais na educação e ensino dos mais jo-
vens. 

Considerando que se verificam desigualdades sociais e económicas entre a população do concelho, as quais podem 
condicionar o acesso a uma educação condigna, a Câmara Municipal, cumprindo uma das atribuições que lhe está  
incumbida, concede anualmente Bolsas de estudo aos jovens que frequentam o ensino Superior, visando a promo-
ção e o desenvolvimento educacional da população natural e residente no município. 

Neste ano letivo de 2018/2019, com o intuito de abranger mais jovens e diferentes áreas de formação, o Sr. Presi-
dente decidiu promover uma alteração ao regulamento das Bolsas de Estudo para também atribuir Bolsas de Estudo 
aos alunos que frequentam os cursos profissionais, permitindo assim uma maior e mais justa igualdade nas condi-
ções de acesso e frequência do ensino superior e profissional. 

(1) - Interrompeu a bolsa de estudos em novembro de 2018. 

BOLSAS DE ESTUDO DO ANO LECTIVO DE 2018/2019 

Nome Cursos Superiores Montante 

Vítor Manuel Sousa Coelho Eletrónica e Telecomunicações 150,00Φ 

Magda Sofia Lima Andrade (1) Contabilidade Administração 150,00Φ 

Marilisa de Castro Gomes Marketing 150,00Φ 

Adriano Filipe Coelho de Oliveira Enfermagem 70,00Φ 

Beatriz Maria Bizarro Silveira Serviço Social 70,00Φ 

Joana Melo Medeiros Psicologia 50,00Φ 

Nome Cursos Profissionais Montante 

Denilson Jardel Pereira Andrade Informática e Gestão 90,00Φ 

João Pedro Andrade Rosa Informática e Gestão 90,00Φ 

Edgar Sousa Nunes Rececionista Hotel 50,00Φ 

Wilson Marcos Botelho Peixe 
Técnico Gestão de Equipamentos Infor-

máticos 
90,00Φ 
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APOIO SOCIAL 

APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
Consciente de que o desenvolvimento qualitativo do município de Santa Cruz das Flores, passa também pela partici-
pação das instituições e que o associativismo permite uma aprendizagem cívica e democrática dos seus membros, a 
autarquia de Santa Cruz apoiou diversas entidades ao longo do ano de 2018 ao abrigo do programa de apoio ao 
associativismo.  

O programa de apoio ao associativismo tem por objetivo apoiar os planos de desenvolvimento e as atividades pontu-
ais das associações em diversas áreas, tais como: saúde, cultura, tempos livres, atividade desportiva não profissio-
nal, ação social e defesa do meio ambiente.  

Entidade Valor 

“Clube Desportivo Escolar Flores “ 2.500Φ 
“Boavista Sport Club” 1.000Φ 

“Sociedade Recreativa e Cultural da Fazenda” 2.500Φ 

“A Jangada” - Grupo de Teatro 2.500Φ 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Sta. Cruz 500Φ 

Associação de Desportos das Flores 2.000Φ 
Grupo Desportivo “ Os Minhocas” 7.500Φ 

Casa do Povo de Santa Cruz das Flores 1.000Φ 
Associação de Jovens das Flores 2.500Φ 
Futebol Clube de Ponta Delgada 1.000Φ 

HABITAÇÃO DEGRADADA 

Os apoios concedidos ao abrigo de apoio social “Habitação degradada” visam a recuperação ou reabilitação de mo-
radias, construção ou recuperação de instalações sanitárias e ainda pequenas obras de construção ou reabilitação 
que visem a melhoria das condições de habitabilidade.  

Durante o ano 2018, foram atribuídos pela autarquia 15 apoios a famílias carenciadas totalizando um montante de 
21.000,00Φ. 

Nome Apoio 

João Maria Rodrigues Vieira 1500,00Φ 

Maria de Fátima Ferreira Gonçalves 1500,00Φ 
Joel Fernando Vieira Meireles 2100,00Φ 

Natália Alexandre Mendonça de Lima 1500,00Φ 
Maria da Conceição Nunes de Sousa 900,00Φ 

Silvério José de Fraga Jorge 600,00Φ 
Hermenegildo António Vieira 2100,00Φ 

Nelson Manuel Medina Mateus 2100,00Φ 

Rui Manuel Custódio Pimentel 600,00Φ 
Alice Nunes Garcia Teixeira 600,00Φ 

Maria Adelina Vieira 1500,00Φ 
Hélia Maria Rodrigues Pereira 2100,00Φ 

Sandra Paula de Oliveira Pereira 2100,00Φ 
Maria Amélia Fortuna de Sousa Teves 900,00Φ 

Tatiana Maria Andrade Rodrigues 900,00Φ 
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COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Cruz das Flores realizou no dia 30 de abril a 
ação de sensibilização "Laço Azul" no âmbito do mês da prevenção dos maus tratos na infância e 
na juventude.  A campanha do "Laço Azul" iniciou-se em 1989, na Virgínia, Estados Unidos da Amé-
rica, quando uma avó amarrou uma fita azul à antena do seu carro "para fazer com que as pessoas 
a questionassem". Esta ação contou com a coordenação e supervisão da Guarda Nacional Republi-
cana e da Polícia de Segurança Pública, com a colaboração do corpo docente e envolveu todas as 
crianças/alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do Concelho de Santa Cruz das Flores.  

NOVA MORADA: 

Antiga Escola dos Franceses 

Bairro dos Franceses 

9970- 335 Santa Cruz das Flores 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO “LAÇO AZUL” 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA—1 DE JUNHO DE 2019 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

HORA DO CONTO 
Fazemos com muita regularidade a Hora do Conto, sempre com uma atividade a complementar esta atividade. É 
sempre um momento muito desejado pelas crianças. 

VERÃO 

No verão é altura de brincar. Os dias são passados a fazer jogos, trabalhos manuais e passeios ao parque. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

HALLOWEEN 
Como é hábito, todos os anos, a biblioteca leva os meninos a pedir doces pelas portas no dia de Halloween. Faze-
mos também brincadeiras assustadoras e muito divertidas durante as nossas tardes na biblioteca. 

NATAL E FEIRA DO LIVRO 
No Natal, temos sempre a nossa Feira do Livro, com muitas novidades literárias e excelentes opções de prendas de 
Natal. E como o Natal é das crianças, temos atividades quase diárias para preencher a sua imaginação com figuras 
como o Pai Natal. Fazemos trabalhos manuais e enfeitamos a biblioteca a rigor. 
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AMBIENTE 

RESÍDUOS RECOLHIDOS EM SANTA CRUZ DAS FLORES EM 2018 

Anualmente, é realizada a caracterização dos resíduos 
sólidos urbanos recolhidos no concelho de Santa Cruz 
das Flores, que consiste na análise dos resíduos entre-
gues e a sua divisão por tipo de materiais. 

Em 2018, verificou-se na caracterização dos Resíduos 
Indiferenciados em Santa Cruz das Flores que 29,88% 
são bio-resíduos, ou seja, resíduos putrescíveis, como 
restos de frutas e legumes e 25,23% plásticos. É ver-
dade que todas as pessoas colocam o saco de plásti-
co que embala os resíduos no contentor de indiferen-
ciados, no entanto este valor de mais de 25% significa 
que infelizmente uma parte representativa da popula-
ção do município ainda não recicla, mesmo tendo no-
ção dos impactos negativos no meio ambiente. 

É importante desmistificar a ideia de que ao colocar 
os resíduos todos nos Resíduos Indiferenciados está a 
contribuir para criar empregos, esta ideia é FALSA. É 
certo que todos os resíduos são triados no Centro de 
Processamento de Resíduos das Flores, no entanto ao 
não reciclar, está a contribuir para que o mesmo nú-
mero de pessoas tenha o trabalho muito mais dificul-
tado, além de que está a contaminar os resíduos, pelo 
que parte destes deixa de poder ser reciclado. 

Em 2018, cada habitante de Santa Cruz das Flores produziu 1,22 kg de resíduos por dia, sendo que a quantidade de 
resíduos provenientes do Indiferenciado e da Recolha Seletiva foi: 
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AMBIENTE 

SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS 2018 
Na semana de 17 a 25 de novembro, decorreu a 9ª Semana dos Resíduos dos Açores, englobada na Semana Europeia 
da Prevenção de Resíduos. A Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores assinalou esta data através de várias ações, 
a saber: 

Aprender a Separar a Brincar! - Esta atividade foi desenvolvida tanto no ATL de Ponta Delgada como no ATL de Santa 
Cruz, sendo que foi realizado um pequeno diálogo e as crianças foram incentivadas a pintar um desenho que esque-
matizava a separação dos resíduos; 

E se não pudesses nadar por causa da quantidade de plástico no mar? Aprende a reduzir a quantidade de resíduos 
plásticos! - Esta ação consistiu na realização de um quiosque na Escola Básica e Secundária das Flores, com o intuito 
de mostrar alternativas a diversos objetos de plástico descartável, utilizados no dia a dia e que podem ser facilmente 
substituídos por outros mais amigos do ambiente; 

O que acontece com os nossos resíduos? Breve explicação sobre a hierarquia de resíduos. - Esta ação foi dirigida aos 
alunos do 3ºCiclo e Secundário, tendo sido preparadas 4 tipos de apresentações: 1 apresentação de 75 minutos para 
os alunos das duas turmas do 7ºAno, havendo uma integração da matéria lecionada na disciplina de Cidadania, 1 
apresentação de 20 minutos, que foi realizada nas 4 turmas do 8º e 9ºAno, 1 apresentação de 75 minutos, integrando 
também a matéria lecionada na turma PROFIJ de Técnicos de Produção Agropecuária e 1 apresentação de 45 minu-
tos, dirigida a todos os alunos do Ensino Secundário, realizada no Anfiteatro da Escola Básica e Secundária das Flo-
res; 

Visita ao Centro de Processamento de Resíduos - A Visita ao Centro de Processamento de Resíduos da Ilha das Flores 
foi realizada em parceria com a Câmara Municipal das Lajes das Flores e com a RESIAÇORES e decorreu no dia 20 de 
novembro. As inscrições foram abertas à população em geral, tendo havido 26 inscritos para a visita. 

A maioria das atividades realizadas foram focadas no público jovem do Município e da Ilha, sensibilizando-os para a 
prevenção dos resíduos, para a necessidade da reciclagem e para a problemática dos plásticos nos oceanos, esperan-
do que estes possam ter uma atitude preponderante no futuro. Ficam aqui algumas imagens que registam estas 
ações. 
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AMBIENTE 

CONTENTOR PARA RECOLHA DE ROUPA USADA 

A partir do dia 20 de fevereiro de 2019, a Câmara Munici-
pal de Santa Cruz das Flores dispõe de um contentor para 
recolha de roupa usada, na Avenida Príncipe Alberto do 
Mónaco, junto ao contentor de Resíduos de Equipamento 
Elétrico e Eletrónico, em frente à Casa Mortuária. 

Este contentor foi cedido pelos Serviços de Ambiente das 
Flores e os têxteis lá depositados serão geridos pela Santa 
Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores, que irá pro-
ceder à respetiva triagem, armazenamento e distribuição. 

No ano de 2018, foram rececionados no Centro de Proces-
samento de Resíduos 8964 kg de roupa, provenientes dos 
Resíduos Indiferenciados, pelo que a população tem agora 
a oportunidade de utilizar este novo contentor, permitindo 
que esta quantidade de resíduos passíveis de reutilização 
e reciclagem tenha um novo fim, contribuindo para um me-
nor desperdício e para uma economia mais circular. 

Assim, a Câmara Municipal apela aos seus munícipes que 
utilize este contentor de forma correta. Para isso, pode 
colocar roupa, calçado, brinquedos ou têxteis lar (como 
lençóis ou edredons), que não pretende utilizar 
mais, dentro de um saco plástico fechado e depositar no 
contentor de roupa usada. 

AUTARQUIA MANTÉM A QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Mensalmente, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flo-
res realiza análises à água para consumo humano, por 
forma a avaliar a sua qualidade e garantir que se cum-
prem os valores paramétricos definidos por Lei. Estas aná-
lises são publicadas no site da Câmara Municipal de San-
ta Cruz das Flores, por forma a que todos os munícipes 
tenham conhecimento das mesmas. 

Em 2018, a Autarquia realizou todas as análises previstas 
no Plano de Controlo da Qualidade de Água (planeamento 
elaborado pela Entidade Gestora e que define anualmente 
o tipo de análises a realizar em cada freguesia). Os resul-
tados obtidos encontravam-se dentro dos limites paramé-
tricos, o que indica que a água utilizada é segura e com 
qualidade, comprovando que pode beber água da torneira 
com confiança.  
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AMBIENTE 

DIA MUNIDAL DA ÁGUA 2019 
No Dia Mundial da Água, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores associou-se ao evento “Água para todos”, 
organizado pelas Nações Unidas e realizou duas palestras, uma na escola e outra no Museu Municipal. 

HORA DO PLANETA 2019 
O Município aderiu à iniciativa Hora do Planeta 2019, no dia 30 de março, tendo desligado todas as luzes dos edifí-

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS 
Durante os meses de abril e maio, a Câmara Municipal procedeu à limpeza e higienização de todos os reservatórios 
de água para consumo humano do município, por forma a garantir um controlo operacional e garantir água com 
qualidade. 
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AMBIENTE 

CARTILHA DE SUSTENTABILIDADE DOS AÇORES 

TORNEIO DE FUTEBOL CAIS DAS POÇAS 2018 

Desde 9 de maio de 2019, a Câmara Municipal de 
Santa Cruz das Flores é subscritora da Cartilha de 
Sustentabilidade dos Açores, tendo se comprometido 
a instalar este ano um Ponto de Carregamento de Mo-
bilidade Elétrica no município, aumentar a taxa de 
recolha seletiva do município para 25%, até 31 de 
dezembro de 2019 e assegurar a rede pública de água 
com qualidade e uma percentagem de água segura 
superior a 99,5%.  

A Cartilha de Sustentabilidade dos Açores é uma inici-
ativa da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e 
Turismo, que visa apoiar a adoção dos princípios do 
Desenvolvimento Sustentável de forma inclusiva e 
abrangente nos diversos setores da nossa sociedade. 

DESPORTO 
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DESPORTO 

TRAIL RUN AÇORES 2018 
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DESPORTO 

CORRIDA 25 DE ABRIL 

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2018 

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2018 
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ESCOLA DE MÚSICA 
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