
V
I

V
A PONTA

DO
SOL
REVISTA  MUNICIPAL
EDIÇÃO 2
Dezembro 2020

PrOjeTO 
DA eSquADrA DA 

PSP cONcLuíDO
pág. 55

«Fregueses 
Novos»
com novo espaço 
de lazer
Nova praceta permite a 
valorização do espaço público 
e área envolvente.
pág. 38

recuperação de 
património
Relógio de Água nos 
Canhas recuperado. 
pág. 28

Capela de Santo António 
Requalificada.
pág. 30

LOjA DO MuNíciPe
todos os serviços num 

só espaço Público
Neste novo espaço passam a funcionar 

todos os serviços de atendimento ao 
público, independentemente da área, 
incluindo os serviços de apoio social e 

a tesouraria.
pág. 14



01.
editorial
Apresentamos o trabalho feito, que vai desde 
a reforma e reestruturação dos serviços 
municipais até à execução de obras que 
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01.
editorial

Nesta edição da Revista Municipal, a 
Câmara pretende continuar a divulgar o 
trabalho feito desde o início deste 1.º man-
dato, nas diversas áreas da governação 
autárquica. Apresentamos trabalho feito 
que vai desde a reforma e reestruturação 
dos serviços municipais até à execução 
de obras que consideramos estruturantes 
para o Concelho e para as pessoas da Pon-
ta do Sol. 

As obras da Loja do Munícipe já estão 
concluídas e o espaço já se encontra ab-
erto ao público. Nesta nova infraestrutura 
funciona todos os serviços que requerem 
atendimento ao público, o que inclui os 
serviços sociais e tesouraria.

A Loja do Munícipe é um marco na 
modernização administrativa e propor-
ciona à população melhores acessos aos 
serviços municipais, concentrando toda a 
sua interação num único espaço com um 
único horário. Foi pensada para melhorar 
o acesso físico à Câmara, permitindo o 
acesso direto a cidadãos portadores de 
mobilidade reduzida e para maximizar a 
relação de proximidade com os muníci-
pes, criando um canal de resposta cada 

vez mais rápida e eficaz, especialmente 
focado na satisfação dos pontassolenses. 

No entanto quisemos ir mais longe na 
modernização dos serviços da Câmara e 
estamos a melhorar as funcionalidades 
do nosso Portal da Internet para que pos-
sa comodamente tratar dos seus assuntos 
com a Câmara a partir de casa. Promove-
mos uma reforma interna dos serviços ex-
teriores da Câmara, que incluiu a admis-
são de novo pessoal para áreas que não 
funcionavam, reestruturamos as chefias 
para que os processos se tornem mais 
céleres, sempre a pensar na melhoria da 
prestação de serviço público de qualidade 
aos munícipes. Este processo terá de ser 
aprofundado, avaliado e melhorado du-
rante os próximos anos.

Apesar do ano atípico que vivemos, 
não quisemos parar com outras refor-
mas, infelizmente esquecidas durante 
anos, mas sempre prometidas. Continua 
a grande reforma nos cemitérios munici-
pais, com o Cemitério de Santo Amaro já 
concluído e com as obras do de São Caeta-
no a decorrer. A recuperação de patrimó-
nio também continua, com a recuperação 
do Relógio de Água na Levada do Poiso e 
da Capela de Santo António, na Vila. Apro-
fundamos a reforma da área ambiental 
com a implementação do novo Eco-Centro 
para a Recolha de Resíduos Sólidos Ur-
banos e já recomeçamos com a lavagem e 
desinfeção dos Contentores dos Ecopon-
tos, interrompida há vários anos.

O apoio à agricultura também conti-
nua a ser aprofundado, com a recuperação 
de diversas levadas e tanques agrícolas 
de uso comunitário.

A rede viária não foi esquecida, 

estando a decorrer a obra na Estrada do 
Carvalhal. É ainda nossa intenção avançar 
com a Estrada do Pinheiro, no Lombo de 
São João. Apostamos na elaboração de 
projetos de vias estruturantes, que queria 
implementar ainda neste ano, mas rejeit-
ado pelo PSD na Assembleia Municipal, 
onde têm a maioria. Não desistiremos 
destes projetos e procuraremos outras 
formas de financiamento. 

Continuamos ainda apostados na real-
ização de diversas obras de proximidade, 
há muito reivindicadas pela população 
e que decidimos avançar com a sua ex-
ecução, pelo impacto que têm no dia-a-dia 
dos munícipes. 

Temos orgulho na aposta que temos 
feito na área social desde o início deste 
mandato. Apostamos no alargamento dos 
apoios a quem mais precisa, sem que ten-
hamos perdido a noção de rigor do bem 
público. A Câmara disponibiliza os manu-
ais escolares desde o 1º ano até ao 12º ano 
a todos os alunos que vivem e estudam no 
nosso município, numa medida de apoio 
a todas as famílias sem precedentes na 
Ponta do Sol.

Em tempos de pandemia Covid-19, 
a autarquia tomou excecionalmente um 
conjunto de medidas de apoio à popu-
lação e ao tecido empresarial da Ponta do 
Sol com o objetivo de minimizar e mitigar 
os impactos económico-sociais causados 
pelo novo coronavírus. Este esforço por 
parte da Câmara Municipal era impre-
scindível para assegurar que as famílias e 
empresas da Ponta do Sol conseguissem 
suportar e enfrentar as dificuldades provo-
cadas pela pandemia. 

Apresentamos o trabalho feito, que vai desde 
a reforma e reestruturação dos serviços 
municipais até à execução de obras que 
consideramos estruturantes para o Concelho.
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Novas Construções de obras particulares aumenta 150% face a 2017
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Câmara Municipal aposta nas acessibilidades para as pessoas com 
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Câmara ajuda famílias com perdas de rendimentos
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Ponta do Sol garantiu acesso a tablets e internet aos seus alunos
55 AL na Ponta do Sol têm selo “Clean & Safe”

Agricultura
Concluídos os trabalhos em Levada no Lombo de São João
Nova Vereda e Levada do Pico do Anjo à Fonte Dama

cultura e Património
Relógio de Água nos Canhas recuperado
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Rampa da Ponta do Sol com muitas equipas do concelho
“Ponta do Sol Cup” já é internacional
Madalena do Mar é palco privilegiado para realização de eventos desportivos

Aniversário da Ponta do Sol:
Comemorações do Aniversário da Ponta do Sol com formato diferente
Ciclo de Cinema Italiano no Jardim da Loja do Munícipe
«Concertos com Afinados» em todas as freguesias
Sessão Solene Comemorativa dos 519 Anos da Ponta do Sol com 
homenagem a trabalhadores aposentados

Desporto e Lazer
«Fregueses Novos» com novo espaço de lazer
Campo de Férias realiza-se em ano de pandemia

Associativismo
Associação do Caminho Real da Madeira com sede na Ponta do Sol

Proteção civil
Apoio de 150 mil euros para os Bombeiros

Ambiente sustentável
Saneamento básico
Continuam as obras de beneficiação na ETAR da Ponta do Sol

resíduos Sólidos urbanos
Novo «Ecocentro» já está em funcionamento

Higiene Pública
Serviços da Câmara asseguram trabalhos de limpeza em todo o Concelho
Câmara manda limpar diversos caminhos do concelho
Levada do Moinho volta a ter grande investimento

Mobilidade, transporte e 
comunicações                         

rede Viária e Sinalização
Caminho Antigo do Carvalhal como novo

 Câmara prepara obra no Caminho do Pinheiro - Lombo de São João
 Ponta do Sol quer financiamento do Governo Regional para a realização de 

novas estradas e centralidades

rede pedonal
Vereda das Urzes recuperada e mais acessível 
Obras de beneficiação da Vereda do Caminho do Ribeiro

Mobilidade
A Vila já dispõe de dois novos abrigos nas paragens de autocarro

cooperação 
entre administrações

Projeto da Esquadra da PSP Ponta do Sol concluído
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01.
Gestão 
Autárquica

equipamentos Municipais
. Cemitério de Santo Amaro como novo
. Casas de Banho públicas remodeladas
. Largo das Eiras vai ter uma Praceta e requalificação da zona envolvente 
. Biblioteca Municipal mais moderna com integração do espaço multimédia 

e WiFi em todo o edifício
. Investimento no Estádio Municipal melhora segurança do espaço
. Novas obras de proximidade                                             
Modernização administrativa
. Loja do Munícipe, todos os serviços num só espaço
. Câmara integra novos funcionários para serviços operacionais
. Portal do Município recebe Balcão Online Municipal

Serviços Municipais
. Novas Construções de obras particulares aumenta 150% face a 2017
. Novo serviço de recolha de cartão promove aumento de 8% na recolha seletiva

Participação e cidadania
. Câmara Municipal aposta nas acessibilidades para as pessoas com mobilidade reduzida
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ste executivo, liderado por Célia 
Pessegueiro, assumiu a reforma 

dos cemitérios municipais como uma 
prioridade, uma vez que era necessário 
conferir mais dignidade àqueles es-
paços, bem como garantir mais respeito 
pela memória dos que já partiram.

Há muitos anos que os cemitérios 
necessitavam de uma intervenção mais 
profunda. Embora constasse todos os 
anos nos orçamentos municipais, nunca 
avançou.

A obra do Cemitério de Santo Amaro 
demorou cerca de três meses e assentou 

na reparação do tanque de rega e res-
petivas tubagens, na limpeza e corte de 
árvores, reparação total da instalação 
sanitária, tendo sido beneficiada com a 
colocação de uma cobertura.

No âmbito destes trabalhos, não foi 
esquecida a pintura exterior e interior, 
incluindo a reparação do portão princi-
pal. Houve também a renovação da rede 
de água potável e respetiva tubagem, foi 
colocado um bebedouro e renovada toda 
a rede de água de rega, o que facilitará 
a manutenção dos espaços ajardinados 
do cemitério.

A remodelação passou pela colo-
cação de bancos e a eletrificação de 
todo o espaço, incluindo a colocação de 
iluminação pública, que não existia. Os 
trabalhos agora concluídos traduzem-se 
num investimento de mais de 22 mil 
euros.

Neste momento está também em 
curso a empreitada de beneficiação do 
cemitério de São Caetano, nas Terças. 
Neste caso, os trabalhos de recuperação 
rodam os 300 mil euros e a obra, de 
maior dimensão, só estará concluída no 
próximo ano.

cemitério 
de Santo Amaro 
como novo
O cemitério de Santo Amaro está 
pronto. Continuam as obras no de São 
Caetano, nas Terças.

antes

Equipamentos Municipais

e
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casas de 
banho 
públicas  
remodeladas
O Monte das Peras e a Lombada já 
têm as suas instalações sanitárias 
renovadas.

s Casas de Banho Públicas do Município estão a ser alvo de 
uma profunda restruturação. A Câmara iniciou esta refor-

ma com a recuperação das instalações sanitárias junto ao tribu-
nal, na vila, e nas que estão próximas à Junta de Freguesia, na 
Madalena do Mar.

No âmbito do programa «Ponta do Sol mais Limpa», a Câmara 
beneficiou e remodelou as casas de banho públicas situadas na 
Lombada e no Monte. Estes dois espaços sanitários encontra-
vam-se degradados e em muito mau estado de conservação, ne-
cessitando de uma grande intervenção.

Nestas obras procedeu-se à remodelação dos interiores, 
substituição de loiças, canalizações e pavimentos. Não foram es-
quecidos os arranjos exteriores daqueles espaços e a pintura das 
novas infraestruturas. 

Como já vem sendo hábito, e desde que possível, a Câmara 
tem em conta as acessibilidades para pessoas com mobilidade 
reduzida. Neste caso, apenas foi possível criar a rampa de 
acesso na Casa de Banho Pública na Lombada, uma vez que a 
construção existente no Monte não permitia cumprir com a in-
clinação legal da rampa.

A

Lombada

Lombada

MonteMonte

Equipamentos Municipais
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A Câmara já adquiriu o terreno 
na Eiras para o novo projeto 
situado na Freguesia dos 
Canhas.

ma antiga reivindicação da população da Fajã e Eiras vai ser 
cumprida com a construção de uma praceta e requalificação 

do Largo das Eiras.
Com vista a dotar o concelho da Ponta do Sol de mais espaços 

de lazer e fruição públicas, a Câmara Municipal adquiriu, recente-
mente, um prédio rústico na zona.

A necessidade de criar espaços públicos de lazer, onde a pop-
ulação residente e os visitantes possam usufruir do que o nosso 
concelho tem para oferecer, nunca foi devidamente valorizada. 
A Câmara inicia agora um programa que prevê a construção de 
pracetas e jardins nas diversas Freguesias do Concelho que colo-
cará à disposição da população.

u

Largo das 
eiras vai ter 
uma Praceta e 
requalificação da zona 
envolvente

Equipamentos Municipais
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Biblioteca 
Municipal mais                             
  moderna com a 
integração do espaço 

Multimédia e Wifi em todo 
o edifício

A Câmara procedeu à 
modernização da Biblioteca Municipal, 

disponibilizando mais livros, 
computadores e acesso à internet.

Equipamentos Municipais

Biblioteca Municipal da Ponta do Sol inte-
grou o antigo Espaço Multimédia, conjugando 

duas ferramentas indispensáveis para o estudo e a 
investigação.

A Câmara modernizou ainda a rede de internet 
daquele espaço, criando novos pontos de acesso 
fixos e wireless, que disponibiliza gratuitamente a 
todos os que usufruem da biblioteca municipal, num 
investimento que ascende aos 3 mil euros.
Houve ainda uma revisão dos títulos dos livros em 
papel que são disponibilizados, para que os utentes 
possam usufruir de leituras mais diversificadas e 
atualizadas.

Desde a reforma daquele espaço que houve 
um maior número de utilizadores. O horário de 
funcionamento é das 9:30H às 13:00H e das 
14:00H às 17:00H.

A
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Estádio Municipal há vários anos que não sofria 
obras de manutenção tão profundas.

Nesta intervenção foi feita a reabilitação das ban-
cadas, balneários e instalações sanitárias, coloca-
das barreiras de retenção, varandins de proteção do 
campo e respetivas vedações, pinturas e arranjos dos 
portões.

Está a ser também feita a reposição do granulado 
de borracha na relva sintética, assim como a reabili-
tação de toda a zona de segurança ao redor do campo.

Esta é uma obra de elevado interesse público, 
pois garante a todos os utentes do campo munic-
ipal melhores condições para a prática desportiva e 
garante todas as questões de segurança naquela 
infraestrutura.

Esta intervenção representou um investimento 
municipal no valor de cerca de 48 mil euros.

Investimento no 
estádio Municipal   
melhora segurança do 
espaço
O Estádio Municipal, situado nos Canhas, 
foi alvo de diversas obras de requalificação 
e manutenção, que repõem a segurança. 
Esta intervenção representou um 
investimento municipal no valor de cerca 
de 48 mil euros.

O

Equipamentos Municipais
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Novas 
obras de 
proximidade

Câmara Municipal da Ponta do Sol continua a 
apostar nas obras de proximidade por todas as 

freguesias do concelho, intervenções necessárias, que 
permitir melhores condições de acesso e segurança 
não só dos seus munícipes, mas também de quem nos 
visita.

A

Levada no Cascalho, Lombada
Recuperação de levada no Cascalho, Lombada

Fontenário arranjado nos canhas
A Câmara procedeu à recuperação de fontenário na Estrada do Lombo, nos Canhas

Reparações em levadas e sargetas
Reparação de um tubo de uma valeta no Jangão, Lombada, de Levada no Passo, Santo Amaro, 

 e reparação de sarjeta no Toco das Figueiras, Pomar D. João

Colocação de Grelha nos Canhas
Colocação de uma grelha inexistente no Lombo 

do Meio, Canhas

depois

depois

Equipamentos Municipais
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Fontenário arranjado nos canhas
A Câmara procedeu à recuperação de fontenário na Estrada do Lombo, nos Canhas

Reparações em levadas e sargetas
Reparação de um tubo de uma valeta no Jangão, Lombada, de Levada no Passo, Santo Amaro, 

 e reparação de sarjeta no Toco das Figueiras, Pomar D. João

Arranjo de Plataforma de Contentor do Lixo
Melhorias na plataforma do contentor de RSU no Barreiro e Feiteiras, Canhas

Pequenos arranjos no Caminho do Lombo da Casada
Retificação de pavimento no Caminho do Lombo da Casada, no Lugar de Baixo

Reparação no pavimento em Caminho Municipal na Madalena do Mar
Arranjo no pavimento do Caminho dos Lombos, na Madaleno do Mar

Equipamentos Municipais
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A Câmara deu um passo de gigante na sua modernização. 
A Loja do Munícipe foi inaugurada pela Sr.ª Presidente Célia 
Pessegueiro e contou com a presença da Sr.ª Secretária de 
Estado da Inovação e Modernização Administrativa, Dr.ª 
Maria de Fátima Fonseca.

Horário de 
Funcionamento: 

Serviços:

8:30H – 16:30H                                       
(sem interrupção de almoço);

Loja do 
Munícipe
todos os serviços num 
só espaço

Entrega de projetos de obras 
particulares;
Entrega de requerimentos diversos: 
serviço de águas, cemitérios 
municipais, ambiente, ação social, 
pedidos para estabelecimentos 
comerciais, pedidos para a realização 
de eventos, urbanismo;
Entrega de documentos: relatórios, 
formulários de candidatura, 
reclamações, sugestões;
Pagamentos ao município: águas, 
licenças de todos os tipos, taxas;
Levantamento documentação: 
alvarás, licenças, certidões;
Etc.

Modernização administrativa
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Loja do Munícipe já está aberta ao 
Público. A inauguração deste novo 

espaço contou com a presença da Sr.ª 
Secretária de Estado da Inovação e Mod-
ernização Administrativa, Maria de Fátima 
Fonseca.

A presença da Sr.ª Secretária de Esta-
do para a abertura de um espaço tão van-
guardista, demonstra que se trata de uma 
obra estruturante, que vem modernizar os 
serviços de atendimento municipais e dar 
um salto qualitativo no serviço prestado à 
população.

Nas palavras da Sr.ª Secretária de Es-
tado «A Ponta do Sol é um bom exemplo 
do trabalho em função dos Munícipes. Este 
espaço comunga das nossas políticas de 
modernização e de aproximar a adminis-
tração pública às pessoas.». A Presidente 
da Câmara, Célia Pessegueiro, destacou 
que a Câmara idealizou, projetou e con-
cretizou este investimento em apenas três 
anos: «Para nós, o importante é concretizar. 
Não precisamos de anunciar, apresentar 
desenhos que nunca saem do papel. Ide-
alizamos, planeamos, executamos e paga-
mos a tempo e horas.»

Neste novo espaço passam a funcionar 
todos os serviços de atendimento ao públi-
co, independentemente da área, incluindo 
os serviços de apoio social e a tesourar-
ia. Os munícipes, a partir de agora, serão 
atendidos naquele espaço, pensado para o 
servir melhor.

Um munícipe que pretenda entregar 
um requerimento, pagar uma fatura de 
água ou levantar qualquer documento, 
poderá fazê-lo sem ter de percorrer todas 
as secretarias da Câmara, como acontecia 
até agora.

A Loja do Munícipe está localizada na 
Rua Príncipe D. Luís, N.º 8, junto à ourive-
saria, uma localização pensada para per-
mitir à população um melhor acesso aos 
serviços municipais, incluindo os cidadãos 
com mobilidade reduzida.

No edifício-sede do município con-
tinuam a funcionar os serviços internos 
de planeamento e análise, bem como a 
Presidência.

Além da construção de todo o espaço 
físico da loja, a Câmara apetrechou esta 
infraestrutura com equipamentos moder-
nos e adaptados às necessidades de uma 
administração pública vanguardista e at-
ualizada, preparou os trabalhadores com 
formação específica para melhor servir os 
munícipes.

A

A Loja do Munícipe dispõe ainda 
de um parque infantil no exterior 

e um jardim que permite a realização 
de eventos.

Modernização administrativa
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modernização administrativa é um dos grandes 
projetos deste mandato para revolucionar os 

serviços prestados pela Câmara. Vem introduzir, a par da 
Loja do Munícipe, o Balcão Online que ficará acessível a 
partir do Portal Municipal no seguinte endereço www.
cm-pontadosol.pt. Este serviço online permitirá aos 
munícipes entregar documentação, submeter requeri-
mentos e tratar da maioria os assuntos comodamente, 
a partir da sua casa ou da sua empresa.

No Balcão Online Municipal poderá acompanhar o 
estado dos seus processos, fazer alertas e ocorrências, 
comunicar leituras de água e entregar requerimentos 
das mais diversas áreas da atividade.

Para poder usar esta funcionalidade, será necessário 
ativar o serviço presencialmente na Loja do Munícipe. 
Depois deste passo, obrigatório por Lei, poderá aceder 
aos serviços da câmara no seu computador, tablet ou 
smartphone como se estivesse no espaço físico da Loja.

Desde o início do mandato que o portal vem inte-
grando novas funcionalidades, sempre com o objetivo 
de proporcionar à população um serviço mais célere, 
eficaz e acessível. O princípio subjacente a este projeto 
é o de estreitar a ligação com os munícipes, com as em-
presas locais e investidores que pretendam desenvolver 
projetos sustentáveis no Concelho.

Portal do 
Município recebe 
o Balcão Online 

Municipal   
O Balcão Online Municipal 

permitirá aceder aos serviços 
da Câmara a partir do seu 

computador, tablet ou 
smartphone.

Câmara integra 
novos 
trabalhadores   
para serviços 
operacionais
A Câmara conta com uma nova equipa 
de trabalhadores para a limpeza 
urbana, recolha do lixo, cemitérios e 
execução de obras e arranjos.

o passado mês de julho terminou o concurso para admissão 
de cantoneiros, jardineiros, pintores, pedreiros, auxiliares 

do serviços gerais e coveiros. Foram admitidos naquela fase onze 
novos trabalhadores para os quadros da autarquia, para áreas 
que já se encontravam com muito pouco ou sem pessoal.

A Câmara já não contratava trabalhadores para serviços no 
exterior há mais de 17 anos. Os últimos concursos na Câmara 
decorreram há mais de dez anos e neles foram admitidos um ar-
quiteto e um assistente administrativo.

Na reforma aos serviços, iniciada pelo atual executivo, pre-
tende-se que a Câmara seja mais rápida e eficaz em todos os 
serviços externos: limpeza de caminhos, recolha de lixo, arranjos 
de jardins, reparação das redes de água, manutenção dos ed-
ifícios municipais, escolas, fontenários, entre outras obras. Com 
esta contratação de pessoal, a Câmara criou equipas para a inter-
venção nas diversas áreas, que passam a ter novos encarregados 
operacionais.

A Presidente da Câmara é da opinião de que «As pessoas já 
devem estar a sentir melhorias na recolha dos lixos, nos arranjos 
dos jardins e na limpeza das ruas e caminhos. Também já devem 
ter reparado que há obras a serem feitas, pintadas e mantidas 
por trabalhadores da Câmara. Esta é a forma como queremos que 
a Câmara trabalhe, mais presente e interventiva no dia a dia dos 
munícipes. Esta é a fase inicial da mudança, pelo que ainda há 
muito para avaliar e melhorar.».

Devido à saída de muitos assistentes operacionais, por apo-
sentação, no início do mês de setembro foi ativada a bolsa do 
concurso e foram admitidos mais nove assistentes operacionais.

Modernização administrativa
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Novas Construções 
de obras 
particulares 
aumenta 150% 
face a 2017

e acordo com os dados estatísticos referentes a processos 
de obras particulares, o número de licenças emitidas durante 

o ano de 2019 teve um aumento de cerca de 66% face ao ano de 
2018. 

Em 2019, de acordo com os dados acima referidos, houve 60 
licenciamentos para novas construções. Sendo que em 2018 ver-
ificou-se um registo de cerca de 36 pedidos de licenciamento, já 
por si bem superior aos efetuados em 2016 e 2017, com 23 e 24 
licenciamentos respetivamente.

Verifica-se, assim, um crescimento de 150% do número de li-
cenciamentos desde o início do mandato do atual executivo.

Interesse pela Ponta 
do Sol faz aumentar 

em 150% o número de 
licenciamentos de obras 

particulares desde o 
início do mandato.

D
Novos Licenciamentos

2016 2017 2018 2019
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esde o mês de fevereiro de 2019 que a Câmara Municipal da Ponta 
do Sol começou a apostar na recolha do cartão diretamente nos es-

tabelecimentos comerciais e instituições públicas.
Todas as quintas-feiras uma equipa de trabalhadores do serviço de 

Água, Saneamento e Resíduos passa por todos os estabelecimentos 
comerciais, escolas, centros de saúde e repartições da Ponta do Sol a 
recolher papel e cartão, previamente espalmado e acondicionado.

A introdução deste serviço reduziu a produção de resíduos indifer-
enciados e, segundo os dados recolhidos pela Unidade de Ambiente e 
Serviços Urbanos, constata-se que houve um aumento de cerca de 12% 
na recolha de cartão/papel face a 2018.

Na restante recolha seletiva também existiram aumentos: a entrega 
de embalagens na ARM teve um aumento de 3% e a de vidro 8%. No glob-
al, o Município recolheu mais 8% de resíduos seletivos do que em 2018.

Este aumento, nunca antes registado, é um importante indicador de 
que as reformas introduzidas na recolha de resíduos estão a dar resulta-
do e são um importante passo na política de sustentabilidade ambiental 
introduzidas neste mandato.

Introdução de recolha 
de cartão e papel em 

empresas e instituições 
do concelho promove 

um grande aumento de 
papel enviado para a 

reciclagem.

D

Novo serviço de 
recolha de cartão 
promove aumento 
de 8% na recolha 
seletiva 

Embalão Papelão Vidrão

Recolha Seletiva

2018 2019

2018
2019

2018

2019

Serviços Municipais
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A Câmara promove acessos a pessoas 
com mobilidade reduzida, com a 
criação de rampas e remoção de 
barreiras arquitetónicas.

esde de 2017 que a Câmara tem dado especial atenção às 
acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida, 

eliminado barreiras arquitetónicas e promovendo a construção 
de rampas nas obras públicas que tem vindo a executar.

Esta atenção prende-se com o facto de ser um compromisso 
eleitoral do atual executivo camarário e de ter sido uma preocu-
pação manifestada junto de executivos anteriores, mas nunca 
atendida.

A pensar nas pessoas com dificuldades de locomoção, por-
tadoras de deficiência ou com um carrinho de bebé, a Câmara 
promove medidas que facilitam a sua mobilidade: remoção dos 
postes de eletricidade dos passeios (como na Avenida vila), a 
construção de rampas de acesso às casas de banho públicas 
(onde tal seja possível), a criação da Loja do Munícipe com mel-
hores acessibilidades e sem escadarias, rebaixamento de pas-
seios junto de passadeiras, entre outras medidas que permitem 
a locomoção de pessoas portadoras de mobilidade reduzida.

Câmara Municipal 
aposta nas 
acessibilidades   
para as pessoas com 
mobilidade reduzida

D
antes

depois
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02.
Desenvolvimento  
económico, 
social e humano
educação
. “Escola Virtual” novamente para todos os alunos do 

1.º Ciclo do Concelho

Ação Social
. Cartão de ajuda alimentar beneficia 72 famílias 

carenciadas no 1º semestre de 2020

Pandemia cOViD-19
. Resposta rápida da Câmara no início da pandemia
. Câmara ajuda famílias com perdas de rendimentos
. Empresas beneficiam de isenção das tarifas de 

resíduo sólidos e saneamento básico 
. Ponta do Sol garantiu acesso a tablets e internet 

aos seus alunos
. 55 AL na Ponta do Sol têm selo “Clean & Safe”

Agricultura
. Concluídos os trabalhos em Levada no Lombo de 

São João
. Nova Vereda e Levada do Pico do Anjo à Fonte Dama

cultura e Património
. Relógio de Água nos Canhas recuperado
. Recuperação de património é uma prioridade:  

Miradouro da Vila está como novo
. Requalificada Capela de Santo António
. Câmara avança com registo do seu património

. Eventos  / Aconteceu:

. Carnaval na Ponta do Sol com 6 trupes e mais de 
500 foliões

. Rampa da Ponta do Sol com muitas equipas do 
concelho

. “Ponta do Sol Cup” já é internacional

. Madalena do Mar é palco privilegiado para 
realização  de eventos desportivos

. Aniversário da Ponta do Sol:

. Comemorações do Aniversário da Ponta do Sol com  
formato diferente

. Ciclo de Cinema Italiano no Jardim da Loja do 
Munícipe

. «Concertos com Afinados» em todas as freguesias

. Sessão Solene Comemorativa dos 519 Anos da Ponta 
do Sol com homenagem a trabalhadores aposentados

Desporto e Lazer
. «Fregueses Novos» com novo espaço de lazer
. Campo de Férias realiza-se em ano de pandemia

Associativismo
. Associação do Caminho Real da Madeira com sede 

na Ponta do Sol

Proteção civil
. Apoio de 150 mil euros para os Bombeiros
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A

“escola Virtual” 
novamente para todos os alunos do  
1.º Ciclo do Concelho  

 «Escola Virtual» é uma platafor-
ma de enriquecimento curricular, 

através de um modelo de ensino on-
line, que permite um acompanhamento 
da aprendizagem dos alunos por parte 
dos professores e encarregados de 
educação.

O Município disponibiliza nova-
mente neste ano letivo, a todos os 
alunos do 1.º ciclo, acesso um conjunto 
diversificado de ferramentas, conteú-
dos e recursos multimédia, que no en-
tender deste executivo se revelam mui-
to úteis no apoio ao estudo. Esta é uma 

A Câmara disponibiliza 
pelo segundo ano 
consecutivo recursos 
educativos interativos 
a mais de 500 alunos 
das escolas da Ponta 
do Sol.

ferramenta que facilita a inclusão digi-
tal, permitindo aos alunos a exploração 
dos conteúdos das disciplinas dados na 
sala de aula.

Neste ano de pandemia, este re-
curso educativo mostrou-se ainda mais 
necessário, uma vez que foi aproveit-
ado pela generalidade dos docentes 
e alunos para o ensino à distância, a 
partir de casa, com resultados muitos 
positivos.

Mais de 500 jovens usam anual-
mente esta ferramenta interativa de 
forma gratuita.
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ecentemente, a Câmara procedeu à reforma do 
regulamento de apoio social no Município da Pon-

ta do Sol. Esta reestruturação permitiu alargar o núme-
ro de famílias apoiadas, sobretudo ao nível da ajuda à 
subsistência.

Desde janeiro deste ano que 72 famílias beneficia-
ram de ajuda alimentar ao abrigo do novo regulamen-
to, um aumento significativo face a igual período do 
ano passado. As alterações introduzidas foram impor-
tantes e decisivas para acudir às famílias no primeiro 
impacto causado pandemia da Covid-19.

Além da reformulação do regulamento, a intro-
dução, em 2018, do cartão de ajuda alimentar permitiu 
às famílias apoiadas escolher o local onde realizam as 
suas compras de primeira necessidade, fazendo um 
melhor uso do valor atribuído.

Este apoio transitório e de curta duração permite 
que todos tenham as condições mínimas à subsistên-
cia, dando tempo para que estas famílias procurem 
outras soluções para as suas dificuldades, sobretudo 
resultantes de situações de desemprego.

Introduções nas regras dos 
apoios sociais fornecidos pela 

Câmara permitem alargar o 
número de famílias apoiadas e 
facilita a gestão do orçamento 

disponibilizado.

Ajuda alimentar 
beneficia 

72 famílias 
carenciadas no 

primeiro semestre 
de 2020

r

Ação Social
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N

resposta 
rápida da 

câmara no 
início da 

Pandemia

PANDeMiA 
cOViD-19

No início do confinamento, a Câmara 
implementou uma série de medidas 
de apoio à população.

famílias que findassem durante o estado 
de alerta foram estendidos durante todo 
o período de confinamento; o pagamen-
to da última prestação das bolsas de es-
tudo aos estudantes do Ensino Superior 
foi antecipado para o mês de abril; houve 
isenção da taxa de resíduos sólidos para 
os estabelecimentos comerciais que en-
cerraram a sua atividade durante aquele 
período; foi aplicado o desconto refer-
ente ao consumo da água entre 16 e 31 de 
março; e foram suspensos os pagamentos 
dos estacionamentos de duração limitada.

Na mesma altura, foram suspensas 

uma altura de grandes incer-
tezas, foi necessário tomar me-

didas imediatas de apoio à população 
e ao tecido empresarial, como forma 
de minimizar os impactos do novo 
Coronavírus. 

No final do mês de março, numa 
altura em que todo o país entrava 
em confinamento com a declaração 
de Estado de Emergência e a econo-
mia travava a fundo, a Presidente da 
Câmara, Célia Pessegueiro, anunciava 
as primeiras medidas, que foram logo 
postas no terreno: os apoios sociais às 

Pandemia COVID-19

todas as iniciativas culturais e desport-
ivas organizadas e coorganizadas pela 
Câmara Municipal e criaram-se equipas 
de apoio, para fazer face às necessi-
dades mais prementes, sobretudo na 
alimentação, de idosos e pessoas em 
fragilidade social, que não tivessem 
apoio familiar ou de outras instituições;

Os serviços da Câmara foram re-
organizados para continuar a prestar 
o serviço público com qualidade e a 
proximidade possível à população, in-
troduzindo as medidas de segurança 
para evitar a propagação do vírus.
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N

Introduções nas regras dos apoios sociais fornecidos 
pela Câmara permitem alargar o número de 
famílias apoiadas e facilita a gestão do orçamento 
disponibilizado.

Empresas 
beneficiam de 
isenção das 
tarifas de 
resíduos 
sólidos e 
saneamento 
básico

tendendo às medidas de combate à 
COVID-19 e ao Plano de Emergência 

Nacional, que obrigou à paragem de mui-
tas empresas e serviços, as pessoas sem 
vínculo laboral estável viram-se confron-
tadas com perda acentuada de rendimen-
tos e precisavam de ajuda imediata. Nesta 
situação encontravam-se pessoas ligadas 
a diversos setores de atividade, tais como 
o turismo, restauração e trabalhadores 
nas limpezas domésticas, entre outros.

Em muitos casos, aqueles tra-
balhadores perderam toda a sua fonte de 

câmara 
ajuda 
famílias 
com perda de 
rendimentos

rendimento, ficando apenas com as suas 
poupanças para fazer face às despe-
sas das suas famílias. Tendo em conta 
esta situação, no início do mês de abril a 
Câmara Municipal disponibilizou o apoio 
social ajustado que, na generalidade dos 
casos, consistiu em apoio à alimentação.

A Câmara criou todas as condições 
para que o atendimento fosse sigiloso e 
cumprisse com todas as normas emanadas 
pelas autoridades de saúde na altura. Di-
versas famílias beneficiaram destes apoios 
que se revelaram uma grande ajuda.

Câmara cria 
condições para 
que famílias com 
queda abrupta 
dos rendimentos 
não passassem 
fome.

epois do apoio às famílias, foi a vez 
de lançar algumas medidas de apo-

io às empresas no concelho como forma 
de minimizar as quebras abruptas na 
sua faturação mensal e consequente di-
minuição de condições financeiras.

Durante os meses de abril e maio, a 
Câmara Municipal aprovou a isenção da 
tarifa de resíduos sólidos e saneamen-
to básico para as empresas, comércio e 

D

A

Pandemia COVID-19

atividades agrícolas instaladas no mu-
nicípio. Este apoio representou uma perda 
de receita superior a 30 mil euros, mas 
que, em nosso entender, foi uma ajuda 
numa altura em que as empresas estavam 
sem atividade.

A par destas medidas, foi ainda lança-
do o apoio ao Alojamento Local e comércio 
para apoio técnico e material de combate à 
propagação do vírus.
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A Câmara garantiu tablets 
e acessos à Internet para 
que os alunos sem recursos 
pudessem aceder às aulas 
online e terminassem o 
ano letivo com igualdade 
de oportunidades com os 
restantes.

 obrigatoriedade de os alunos 
assistirem às aulas em casa 

recorrendo à televisão e à internet, 
devido ao confinamento, estava a 
criar desigualdades preocupantes na 
Ponta do Sol, sobretudo junto das 
famílias com menos recursos. Muitos 
alunos estavam sem meios tecnológi-
cos ou de acesso à internet, o que os 
impossibilitava o acompanhamento 
das aulas, situação a que a Câmara 
não poderia ficar indiferente.

O confinamento apanhou os esta-
belecimentos de ensino despreveni-
dos, porque não dispunham dos eq-
uipamentos necessários para garantir 
aulas online, a partir de casa, para 
todos os alunos. Apesar desta ser 
uma área da competência do Governo 
Regional, este optou por não assum-
ir a aquisição desses equipamentos, 

A apesar de o ter anunciado, remetendo 
a responsabilidade novamente para 
as escolas. Sem alternativa, os esta-
belecimentos de ensino solicitaram 
ajuda à Câmara Municipal, que pron-
tamente comprou os equipamentos 
em falta.

O acesso à educação é uma 
questão que está no topo das priori-
dades da Câmara, razão pela qual, o 
Município da Ponta do Sol, em articu-
lação com todas as escolas do Concel-
ho e com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens, e com base nas in-
formações por elas prestadas, garan-
tiu a resolução do problema. A Câmara 
adquiriu tablets e pacotes de acesso à 
net, que disponibilizou às famílias de 
forma a que os últimos meses de au-
las fossem cumpridos para todos sem 
limitações ou exclusões.

Ponta do Sol 
garantiu acesso a 
tablets e 
internet aos 
seus alunos

Pandemia COVID-19
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Câmara Municipal da Ponta do Sol, com o objetivo de 
colaborar no relançamento da atividade económica do 

Concelho, após o encerramento forçado devido à pandemia 
da Covid-19, contratou uma empresa certificada para prestar 
apoio técnico aos proprietários de alojamento local na adesão 
ao selo «Clean & Safe», lançado pelo Turismo de Portugal.

O Turismo de Portugal criou o selo “Clean & Safe” com o 
propósito de reconhecer e distinguir os espaços que cumprem 
com as recomendações da DGS (Direção Geral da Saúde), as-
segurando o cumprimento dos requisitos de higiene e lim-
peza para evitar a contaminação dos espaços com o novo 
Coronavírus.

Esta iniciativa foi de importância vital para a economia 
local, uma vez que fez aumentar o número de visitantes no 
concelho. Foi um investimento de mais de 50 mil euros da au-
tarquia, com retorno direto para estes investidores e comércio 
local.

Neste momento, a Câmara está a acompanhar cerca de 
90 Alojamentos na candidatura de adesão ao selo «Clean & 
Safe», cerca de 60% do número total de AL do Concelho.

Dada a importância de se manter a saúde públi-
ca, o executivo decidiu alargar a distribuição gratuita 
de kits de proteção individual e de desinfeção a out-
ras atividades comerciais, como cabeleireiros, bares e 
restaurantes.

Câmara cria apoio ao Alojamento 
Local na adesão ao selo «Clean 
& Safe», num investimento que 
ronda os 50 mil euros.

55 AL na 
Ponta do Sol 
têm selo 

“clean & 
  Safe” 

A

Pandemia COVID-19

PANDeMiA 
cOViD-19
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programa municipal de apoio à 
agricultura, que consiste em rep-

arar ou beneficiar infraestruturas que 
servem de apoio a esta atividade, já esta 
em curso. Estas obras, desde que bene-
ficiem vários agricultores e tenham uti-
lidade comunitária, podem ser pedidas 
na Câmara Municipal que as executa 
conforme a disponibilidade financeira e 
urgência. 

A construção em betão da levada 
que liga o Pico do Anjo à Fonte Dama, na 
Lombada, e ainda a construção e pavi-
mentação da vereda que a acompanha 
veio permitir mais segurança aos agri-
cultores que diariamente usavam aquele 
percurso. O estado de degradação, com 
muros caídos, ameaçava a utilização da 
levada. Uma solução provisória não se 
adequava, pelo que a autarquia decid-
iu avançar com estas obras que foram 
obras executadas em pouco mais de um 
mês e que em muito beneficia a ativi-
dade agrícola naquela zona.

Esta intervenção permitiu diminuir 
as perdas de água, melhorar o acesso 
aos terrenos agrícolas e garantir mel-
hores condições de segurança.

O

antes

depois

Construção de vereda 
e beneficiação desta 
levada na Lombada 
constitui um grande 
apoio à atividade 
agrícola.

á estão concluídos os trabalhos de 
recuperação da levada no Lombo de 

São João, da responsabilidade da Câmara 
Municipal, por ter sido considerada uma 
intervenção urgente para o apoio aos 
agricultores.

No caso desta obra, o Município teve 
de se «chegar à frente» porque tardava 
uma solução para o mau estado deste 
canal, já há muito denunciado pelos ag-
ricultores. A demora da empresa pública 
Águas e Resíduos da Madeira (ARM) levou 
o executivo, liderado por Célia Pessegue-
iro, a arranjar cerca de trezentos metros 
de levada, intervenção que veio permitir 
aos agricultores melhores condições de 

segurança, bem como a di-
minuição das perdas de água 
e, na generalidade, a melhoria 
do seu fornecimento.

Refira-se que a melho-
ria das levadas existentes ou 
construção de novas faz parte 
de um programa de apoio à 
agricultura, que está em curso 
por todo o concelho. Outras in-
tervenções já estão a aconte-
cer noutros locais que neces-
sitavam de melhoramentos, 
procurando dar resposta às 
necessidades e reivindicações 
dos agricultores.

concluídos os 
trabalhos na Levada 
no Lombo de São 
joão  
Estão previstas mais intervenções 
em levadas noutros pontos das 
três freguesias do concelho.

j

Nova Vereda 
e Levada 
do Pico do 
Anjo à Fonte 
Dama

Agricultura
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Relógio de Água na Levada 
do Poiso, Canhas, foi alvo de 

uma intervenção de recuperação 
por parte da Câmara Municipal. Esta 
intervenção passou pela recuper-
ação e requalificação integral da 
infraestrutura: parte interior, parte 
exterior, tratamento de madeiras e 
pinturas.

O Relógio de Água apresentava 
fissuras e buracos nas paredes, a 
pintura já estava em mau estado e 
as madeiras bastante desgastadas. 
Construído no ano de 1890, foi clas-
sificado, em 1998, como património 
de valor local. Esta infraestrutura 
assumia um papel fundamental na 
distribuição e divisão de água pelos 
agricultores, e permitia cronometrar 
o tempo de rega para cada regante.

Atualmente, em toda a Região 
existem apenas três relógios de 
água: um na freguesia dos Canhas e 
dois na freguesia do Caniço, concel-
ho de Santa Cruz.

O

relógio de 
Água nos 
canhas 
recuperado   

A Câmara Municipal 
procedeu à manutenção 
e restauro do Relógio de 
Água, no Sítio da Achada 
e Levada do Poiso, nos 
Canhas. 
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u m ponto que marca a descida 
à parte antiga da vila é a Praça 

Infante D. Henrique, conhecido como 
«Miradouro da Câmara». Mandado 
construir em 1960, contou com obras 
de requalificação e manutenção em 
diversas alturas.

Contudo, há mais de duas décadas 
que não sofria qualquer obra, o que 
resultou no apodrecimento das pér-
gulas de betão, que se estavam a de-
sprender, deixando cair bocados para 
a praça ou para a estrada, constituin-
do um perigo para quem ali passava. 

A Câmara procedeu à sua recu-
peração, substituindo as pérgulas 

Recuperação de 
património 
é uma prioridade: 
Miradouro da Vila 
está como novo 

O Miradouro da Câmara foi 
recuperado, o piso foi regularizado e 
as pérgulas substituídas, por motivos 
de segurança.

antigas por novas, regularizando o 
piso em calhau rolado e procedendo à 
sua pintura.

Para a Presidente da Câmara, a 
manutenção e recuperação do pat-
rimónio deverá ser uma prioridade 
para qualquer executivo Camarário. 
Não se pode deixar estas infraestru-
turas sem manutenção durante tanto 
tempo, sob pena de se perderem para 
sempre.

Esta intervenção teve um caráter 
urgente, por representar perigo para 
quem ali circulava. Neste momen-
to, o espaço está de novo bastante 
aprazível e merece uma visita.

antes



Capela de Santo António, na Vila, 
que é propriedade da Câmara, há 

muito tempo que estava a precisar de 
obras de recuperação, uma vez que apre-
sentava sinais de degradação bastante 
visíveis e que punham em causa a integ-
ridade do edifício.

Nesta intervenção procedeu-se à re-
cuperação integral da capela, com obras 
de recuperação das paredes, das madei-
ras e respetivo tratamento, substituição 
do telhado e pintura de todo o edifício. 
Toda a área circundante foi também re-
cuperada, com a substituição de toda a 
luminária, reparação do piso, varandins e 
reposição de cantarias.

Uma vez que o edifício é património de 
interesse municipal, a Câmara procedeu 

a obras de requalificação e 
recuperação daquele imóvel, 
estando completamente con-
cluídas e o espaço acessível 
ao público para a realização de 
diversas iniciativas.

Esta obra faz parte do 
plano de recuperação e valo-
rização do património religio-
so e cultural da Ponta do Sol, 
num investimento de cerca de 
100 mil euros. Houve também 
preocupação de melhorar a 
eficiência energética do es-
paço, uma vez que todas as 
lâmpadas são do tipo LED re-
duzindo drasticamente o con-
sumo de energia.

A

depois
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capela de 
Santo António
Requalificada 

A Capela de Santo António 
na Vila já se encontra 
recuperada e disponível 
para utilização, num 
investimento de cerca de 
100 mil euros.

antes
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Câmara 
avança com o 
registo do seu 
património

A Câmara regista o 
Edifício dos Paços 
do Concelho entre 
outros imóveis 
que são sua 
propriedade.

Nesta fase foram 
registados os seguintes 
imóveis e propriedades:

Edifício onde funciona a Junta de 
Freguesia da Ponta do Sol e a Biblioteca 
Municipal

Capela de Santo António

Capela de São Sebastião

Edifício dos Passos do Concelho e a 
Casa dos Azevedos

Antigas instalações da Cadeia de Comarca 
e Posto da Polícia da Ponta do Sol

Arquivo Municipal 

Edifício onde funciona a Junta de 
Freguesia dos Canhas.

stá concluída a primeira fase do 
registo de património municipal, 

que nunca mereceu atenção do exec-
utivo anterior deixando o inventário 
patrimonial da Câmara em suspenso.

Este foi um processo iniciado e 
concluído a pedido da atual Presiden-
te da Câmara, estando neste momen-
to a ser preparada a segunda fase. No 

entender da atual vereação, é um de-
ver registar o património público mu-
nicipal, que é de todos os ponta-so-
lenses, e não o deixar num limbo, 
sempre sujeito a dúvidas de quem é 
o seu legítimo proprietário.

De acordo com Célia Pessegue-
iro, «Não faz qualquer sentido, numa 
região europeia, que o património 
municipal não esteja devidamente 
registado no nome da Câmara». Ao 
fim de quase cinquenta anos de de-
mocracia, a Câmara finalmente as-
sume-se como a legitima proprietária 
do seu património, zelando pelo bem 
que é de todos.

e
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eventos 
a c o n t e c e u
carnaval na 
Ponta do Sol 
com 6 trupes 
e mais de 500 
foliões 

m fevereiro último, a Câmara intro-
duziu diversas novidades na edição 

de Carnaval de 2020, que incluiu um baile 
no final.

As mudanças introduzidas levaram a 
que esta edição fosse uma das mais an-
imadas de sempre, atraindo milhares de 
pessoas à vila da Ponta do Sol. O Carnaval 
é uma organização conjunta da Câmara 
Municipal e da Casa do Povo da Ponta do 
Sol e contou com a presença de 6 trupes, 
com mais de 500 foliões.

e

Alterações no Carnaval 
tornaram o desfile mais 
participativo e animado.

rampa da 
Ponta do Sol  
com muitas 
equipas do 
concelho 

primeira competição automobilísti-
ca de 2020 na Região aconteceu a 

15 de fevereiro na Ponta do Sol. Trata-se 
da tradicional «Rampa da Ponta do Sol», 
uma prova que começa no Livramento e 
termina junto ao Campo Municipal, nos 
Canhas.

Antes do confinamento 
devido à pandemia da 
COVID-a19, a Ponta do 
Sol foi palco da primeira 
prova automobilística da 
região.

A

“Ponta do
Sol cup” 
já é internacional 

O Campo Municipal 
acolheu mais uma edição 
do Ponta do Sol Cup, 
uma organização da 
Associação Desportiva 
Pontassolense e 
fortemente apoiada pela 
Câmara Municipal da 
Ponta do Sol.

Campo Municipal da Ponta 
do Sol recebeu, em fevereiro, 

a 4.ª edição do “Ponta do Sol Cup” 
que contou com a presença de cer-
ca de duas mil pessoas. Estima-se 
que durante os quatro dias que 
durou o evento, passaram pelo 
Campo Municipal mais de 1500 
pessoas para assistir a esta festa 
do desporto.

O

Cultura e Património
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eventos 
a c o n t e c e u

Madalena 
do Mar é palco 
privilegiado 
para realização 
de eventos 
desportivos

A Madalena do Mar 
conquistou um lugar 
de destaque na 
prática desportiva 
na Região.

Madalena do Mar é um local de 
excelência para a prática desport-

iva na Madeira. Cada vez mais eventos 
desportivos vêm sendo realizados naque-
la localidade, envolvendo cada vez mais 
participantes. 

Por terra, por mar ou pelo ar, os aman-
tes do desporto participam em diversas 
modalidades que vão desde o parapente 
até à regata de canoas tradicionais, pas-
sando por provas de triatlo e duatlo. Es-
tas atividades trazem muitos visitantes à 
freguesia, o que contribui para o desen-
volvimento da economia local.

A

Cultura e Património

eventos 
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eventos 
a n i v e r s á r i o
comemorações 
do Aniversário 
da Ponta do Sol 
com formato 
diferente    

AEm ano de Pandemia, não foi possível 
realizar as «Festas da Ponta do Sol, onde se 
insere a comemoração oficial do aniversário 
do Município.

s comemorações do aniversário da 
Ponta do Sol realizaram-se num 

formato diferente do que era habitual. 
Em vez das tradicionais «Festas da Pon-
ta do Sol», este ano, devido às restrições 
impostas pelas autoridades de saúde, a 
Câmara optou por organizar eventos com 
entrada controlada e descentralizou as 
atividades de forma a que o maior núme-
ro de pessoas pudesse comemorar o 519º 
aniversário da Ponta do Sol.

As festividades foram diversifica-
das e de acesso controlado ou visitável 
sem recorrer a grandes aglomerados de 
pessoas, por forma a manter o distancia-
mento físico. Os Ponta-solenses puderam 
assim contar com um Ciclo de Cinema ao 
ar livre, espaços decorados na Vila, Con-
certos descentralizados e a tradicional 
Sessão Solene Comemorativa.

Cultura e Património
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A

ciclo de cinema 
italiano no 
Jardim da Loja do 
Munícipe  
As Comemorações do 
Aniversário da Ponta do Sol 
contaram com sessões de 
cinema ao ar livre.

Festa do Cinema realizou-se ao ar livre. A Câmara 
organizou um ciclo de cinema de verão, este ano 

dedicado ao cinema italiano. Em parceria com a «Festa 
do Cinema Italiano» e com a «RISI Filmes», foram sele-
cionados oito filmes projetados no Jardim da Loja do 
Munícipe, ao longo de todo o verão. A seleção abrangeu 
diversos géneros, desde o documentário à comédia, pas-
sando pelo drama.

Esta iniciativa fez parte das comemorações do 519º 
aniversário da Ponta do Sol, que este ano tiveram for-
mato atípico.

A

Cultura e Património

eventos 
a n i v e r s á r i o
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A Festa de Aniversário 
da Ponta do Sol levou 
música a todas as 
freguesias. Eventos 
descentralizados pelo 
município.

«concertos 
com Afinados»
em todas as 
freguesias 

s «Concertos com Afinados» le-
varam a festa a todas as fregue-

sias do Município, oferecendo música 
e indo ao encontro das pessoas. A 
seleção de artistas centrou-se em pes-
soas da Ponta do Sol ou com origem no 
nosso Concelho. Os concertos foram 
ao Monte, Lombada, Carvalhal, Vila e 
Madalena do Mar. Os «Concertos com 
Afinados» levaram um pouco de festa 
aos locais, num ano em que não houve 
arraiais e verdadeiramente atípico para 
a cultura.

Em todos estes eventos cantou-se 
os Parabéns à Ponta do Sol e partiu-se 
um bolo de aniversário. Foi a forma 
simbólica de se comemorar um evento 
importante para os Ponta-solenses em 
ano de fortes restrições impostas pelas 
autoridades sanitárias.

O

 
Vila

 
Monte Carvalhal

Lombada Madalena do Mar

Cultura e Património

eventos 
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Sessão Solene 
comemorativa dos 

519 Anos 
da Ponta do Sol 

com homenagem 
a trabalhadores 

aposentados 

Sessão Solene comemorati-
va este ano voltou ao Centro 

Cultural John dos Passos, devido à 
Pandemia.

Desde 2018 que é dada a pa-
lavra aos diferentes partidos com 
representação na Assembleia Mu-
nicipal para que todos os Ponta-so-
lenses se sintam representados.

Independentemente dos difer-
entes pontos de vista e da crítica 
que possa ser feita, dar voz a todos 
os eleitos para que se celebre a de-
mocracia é fundamental nos tem-
pos que correm. Esta prática não 
foi interrompida, nem mesmo com 
a COVID.

A Sessão Solene contou ainda 
com a presença do Sr. Ministro da 
República, com um dos Vice-Pres-
identes da Assembleia Legislativa 
da Madeira e com o Vice-Presidente 
do Governo Regional.

Nesta Sessão Solene foram tam-
bém distinguidos os trabalhadores 
da Câmara que se aposentaram 
neste mandato. Foram todos agra-
ciados com uma salva de prata, 
onde foi gravado um agradecimen-
to pelos anos de trabalho ao serviço 
da Ponta do Sol.

A tradicional Sessão 
Solene Comemorativa 
realizou-se de forma 
condicionada pelas 
medidas das autoridades 
de saúde. A pesar dos 
condicionalismos, houve 
espaço para homenagear 
trabalhadores da autarquia 
que se aposentaram neste 
mandato.

A

Carvalhal

Madalena do Mar

eventos 
a n i v e r s á r i o

Cultura e Património
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devolução de espaço público para 
uso dos cidadãos é uma das ações 

mais consensuais por toda a Europa. 
Foi tendo em conta este princípio, que a 
atual vereação assumiu como compro-
misso eleitoral a criação de pracetas e 
zonas de lazer no Concelho, sendo uma 
das zonas escolhidas a dos Fregueses 
Novos.

É com o propósito de revitalizar 
aquela zona, criando um novo espaço 
de lazer, que a Câmara Municipal irá 
proceder à requalificação/arranjo ur-
banístico nas imediações da Ribeira 
de Santiago, nos Fregueses Novos, na 
freguesia da Ponta do Sol. 

A zona em questão tem uma bele-
za muito própria, apresenta atualmente 
um aspeto bastante abandonado. 
Pode-se ali admirar património históri-
co, como as pontes do caminho antigo 
para os Canhas e da antiga Estrada 
Regional 101 e uma área relativamente 
ampla, atualmente usada para arrumo 
temporário de material diverso.

Por se tratar de uma zona nobre, 
com potencial para atrair visitantes e 
residentes a usufruir daquele espaço, 
a Câmara selecionou este projeto 
como o arranque da requalificação de 
espaços e criação de pracetas ou zo-
nas de lazer.

Este novo projeto irá renovar toda 
aquela área e valorizará todo o espaço 
envolvente, possibilitando, assim, à 
população do concelho e àqueles que 
nos visitam a utilização de um espaço 
nobre, seja para parque de merendas/
piqueniques ou simplesmente para 
convívio.  

O espaço ficará também dotado 
de lugares de estacionamento e zo-
nas ajardinadas, tornando-o mais 
agradável e aprazível. 

Este investimento está orçado 
em cerca de 110.000,00€, estando 
a Câmara a ultimar todo o processo 
para que a obra esteja praticamente 
concluída ainda antes do final do ano 
de 2020.

A

Nova praceta permite a 
valorização do espaço público 

e área envolvente.

«Fregueses 
 Novos» 
  com novo 
  espaço de lazer

Desporto e Lazer
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campo 
de Férias 
realiza-se em ano de 
pandemia  

As medidas de 
segurança e as 
normas sanitárias 
impostas pelas 
Autoridades de 
Saúde foram 
respeitadas e 
rigorosamente 
cumpridas, 
seguindo um plano 
de contingência 
preparado para o 
efeito.

«Campo de Férias – Ponta do Sol» é um 
programa da Câmara Municipal da Ponta 

do Sol organizado em colaboração com a Asso-
ciação Desportiva Pontassolense, e que visa a 
ocupação de tempos livres para crianças e jov-
ens, durante o verão.

O programa está pensado para dar a opor-
tunidade aos participantes de usufruírem de 
atividades culturais, desportivas e de natureza, 
promovendo a ocupação saudável e equilibrada 
do tempo livre das crianças e jovens, em perío-
do de férias escolares, sendo igualmente um 
importante apoio às famílias na ocupação das 
crianças durante o horário laboral dos pais.

Tendo em conta as restrições devido à 
Covid-19, o Campo de Férias - Ponta do Sol 2020 
sofreu algumas alterações. As inscrições este 
ano passaram a ser quinzenais, em vez de men-
sais, e o número de inscritos por período foi re-
duzido de modo a evitar grandes concentrações 
de pessoas e dar, ainda assim, a oportunidade 
a mais crianças e jovens de participarem neste 
programa.

Este ano o Campo de Férias contou com a 
participação de mais de duas centenas de cri-
anças e jovens do concelho, durante os dois 
meses de funcionamento da atividade, julho 
e agosto. Além das atividades, foram forneci-
dos transporte, almoço e lanches a todos os 
participantes.

O

Limitações com a COVID-19 
levam a alterações no 
funcionamento do Campo 
de Férias – Ponta do Sol 
que, ainda assim, contou 
com mais de duzentos 
participantes.

Desporto e Lazer40



Associação do Caminho Real 
da Madeira foi constituída em 

2017 e é uma associação de âmbito 
regional. O crescimento desta Asso-
ciação e a relevância das atividades 
que vinha desenvolvendo em toda 
a Região obrigou à procura de um 
espaço onde estabelecer a sua sede. 
Tendo em conta que a Ponta do Sol 
é atravessada pelo Caminho Real N.º 
28 , que ligava a Vila a São Vicente, e 
o Caminho Real N.º 23, que dá a volta 
a ilha pelo litoral, foi vontade da As-
sociação de que a sua sede fosse na 
Ponta do Sol.

O objetivo desta Associação é o 
de valorizar, defender e promover 
as rotas centenárias do património 
histórico, cultural e natural da Ma-
deira, através de atividades culturais, 
desportivas e sociais. Pelo que, é do 
interesse do município que a asso-
ciação desenvolva a sua atividade 
neste concelho.

Atualmente, a sede da associação 
fica no edifício da Biblioteca Municipal 
da Ponta do Sol, espaço este cedido 
pela autarquia. Facto este que deixa 
a Câmara Municipal orgulhosa, pois é 
um privilégio sedear esta associação 
regional com uma causa tão nobre, 
que é a de proteger e defender o pat-
rimónio histórico da nossa Região.

Câmara Municipal da Ponta do 
Sol reconhece o trabalho da As-

sociação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do 
Sol. Pelo que, desde 2019, aumentou o 
apoio dado a esta associação, que reali-
za um trabalho meritório e fundamental 
durante todo o ano no nosso Concelho.

Pelo papel que os bombeiros de-
sempenham no município e tendo em 
conta as exigências que tal ocupação 
acarreta, a Câmara Municipal conce-
deu um apoio financeiro à Associação 
Humanitária dos Bombeiros da Ribeira 
Brava e Ponta do Sol, que se traduz num 
valor total de 150 mil euros, sendo dis-
ponibilizada pela primeira vez em ape-
nas três prestações efetuadas ao longo 
do ano.

O pagamento em menos prestações 
permite à Associação honrar os com-
promissos financeiros que tem com 
outros organismos do Estado e com os 
seus fornecedores, não estando tão de-
pendente de processos contabilísticos 
burocráticos e não fracionando os seus 
pagamentos.

Este contributo é fulcral para os 
Bombeiros, permitindo assegurar o 
apoio à população nas missões de so-
corro e prevenção, na defesa do meio 
ambiente, desobstrução dos ribeiros 
e ribeiras, abastecimento de água às 
populações, apoio nos jogos oficiais re-
alizados no campo municipal, realização 
de simulacros nas escolas, entre outras 
funções desempenhadas por aquela 
corporação no nosso Concelho.

Apoio de
150 mil euros para os 
Bombeiros
Câmara Municipal aumentou 
o apoio para os Bombeiros 
Voluntários da Ribeira Brava e 
Ponta do Sol.

A

A

Associação 
do caminho 
real da Madeira 
com sede na 
Ponta do Sol 

A Autarquia cede 
espaço no edifício da 
Biblioteca Municipal 
para acolher a sede da 
Associação.
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resíduos Sólidos urbanos
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Higiene Pública
. Serviços da Câmara asseguram trabalhos de limpeza em todo o Concelho
. Câmara manda limpar diversos caminhos do concelho
. Levada do Moinho volta a ter grande investimento
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s obras de beneficiação na ETAR, na 
vila da Ponta do Sol, estão a decor-

rer a bom ritmo para o seu funcionamento 
integral. No ano passado, a Câmara proce-
deu à limpeza, ao diagnóstico e à ativação 
daquele equipamento, que passou a 

funcionar com o sistema preliminar.
Recorde-se que esta Estação de Trat-

amento de Águas Residuais esteve sem 
funcionar mais de dez anos devido a uma 
derrocada ocorrida em fevereiro de 2007. 
Porém, foi apenas há cerca de dois anos, 
por vontade da Câmara Municipal, que as 
obras arrancaram, com uma intervenção 
que tornou possível a sua reativação 
parcial, procurando, assim, resolver este 
problema de saúde pública.

Neste momento, a ETAR faz o trata-
mento preliminar ou pré-tratamento em 
sistema manual, estando a Câmara a pro-
ceder à aquisição de equipamentos para 
que este sistema fique automatizado. 

A ETAR teve obras de 
beneficiação durante 
2020 para resolver 
problemas decorrentes 
da sua vandalização e 
abandono e terá mais 
investimento.

Continuam as 
obras de 
beneficiação 
na eTAr 
da Ponta do Sol

A

Antes de proceder com este importante 
passo, e devido ao facto de a infraestru-
tura ter sido abandonada e vandalizada 
durante tantos anos, foi necessário pro-
ceder a diversos melhoramentos e bene-
ficiações na sua estrutura física. Obras es-
sas já concluídas em junho de 2020, num 
investimento de mais de 28 mil euros.

Presentemente está em curso um pro-
cedimento de contratação pública para re-
alizar ainda mais obras de melhoramento. 
Estão também a ser definidos os inves-
timentos futuros para que a ETAR esteja 
apta para as fases de tratamento primário 
e secundário, objetivos para realizar ao 
longo dos próximos anos.



O Novo 
«ecocentro»  

já está em 
funcionamento

A recolha dos resíduos 
sólidos urbanos está mais eficaz. O novo 

Ecocentro da Câmara da Ponta do Sol 
cumpre com todas as normas de higiene e 
segurança, trazendo a recolha de resíduos 

sólidos urbanos para o século XXI.

á está em funcionamento desde o mês de julho o novo 
ecocentro da Câmara da Ponta do Sol, situado no ar-

mazém municipal. Este equipamento faz parte da nova políti-
ca para a recolha e encaminhamento de resíduos sólidos do 
Concelho.

O ecocentro foi criado com o objetivo de aproveitar mel-
hor os recursos da Câmara e resolver aquilo que o atual ex-
ecutivo considera uma questão de saúde pública e de segu-
rança para os funcionários afetos ao serviço da recolha de 
resíduos.

Desde a sua entrada em funcionamento que existe 
mais tempo para a recolha do lixo, um menor esforço para 
a frota, menor desgaste nas superestruturas dos camiões, 
melhor qualidade na separação dos resíduos, maior eficácia 
no transporte, redução nas emissões de gases de escape, 
menores gastos em combustível e um melhor aproveitamen-
to dos recursos humanos.

O ecocentro dispõe, ainda, de uma zona destinada à 
lavagem e desinfeção dos contentores de resíduos e dos 

veículos de remoção. Este espaço está capacitado para re-
ceber também resíduos de equipamento elétrico e eletróni-
cos (REEE’s), pneus usados, pilhas e monos (monstros). E, 
futuramente a Câmara tenciona investir em «Oleões» para 
os óleos alimentares usados, assim como um contentor 
para roupas usadas.

Todo o espaço foi projetado tendo em conta a minimi-
zação dos impactos ambientais e a garantia do cumprimen-
to escrupuloso dos requisitos de saúde pública. Foi tido em 
conta a melhoria do pavimento, com a criação de pendentes 
e caleiras de recolha de águas residuais no espaço destina-
do às lavagens; a execução da rede elétrica para o fornec-
imento da corrente elétrica para a enfardadeira de papel, 
para o compactador do lixo indiferenciado e para a máquina 
de lavagem; a execução da rede de abastecimento de água 
para o espaço destinado às lavagens e para a rampa e a ex-
ecução de caleiras para garantir a recolha das águas resid-
uais produzidas no espaço de armazenamento preliminar, 
ações essenciais ao bom funcionamento deste novo espaço 
de gestão preliminar de resíduos.

Brevemente o Ecocentro terá novas valências, como 
enfardamento e acondicionamento de papel e cartão 
para posterior reciclagem e ainda criação de estilha para 
adubagem e fertilização de solos, fazendo o aproveitamen-
to da matéria verde resultante da poda das árvores, tanto 
dos jardins públicos como dos particulares.

j
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s nossos cantoneiros e jardinei-
ros continuam com os trabalhos de 

limpeza e arranjos de jardins por todo o 
Concelho da Ponta do Sol. Desde a desob-
strução das levadas, limpeza dos jardins 
municipais, remoção, transporte e de-
posição final de resíduos sólidos ao dar 
apoio a outros serviços que direta ou in-
diretamente contribuam para a limpeza e 
higiene pública.

OServiços da câmara                
asseguram trabalhos 
de limpeza 
em todo o Concelho 

semelhança do ano anterior pro-
cedeu-se à limpeza do Caminho 

Real N.º 28, do caminho que liga a Vila 
da Ponta do Sol a Santo Amaro, Camin-
ho do Lombo das terças e Caminho do 
Lombo de São João.

Embora oficialmente encerrada ao 
trânsito devido ao perigo de queda de 
pedras, a Estrada dos Anjos também foi 
alvo de limpezas. É um percurso mui-
to utilizado por agricultores no acesso 
aos terrenos e turistas que visitam a 
Cascata.

Outras vias que também foram lim-
pas durante o verão foram o Caminho da 
Faia e a Travessa da Faia, no Lombo de 
São João.

A Câmara procedeu à 
limpeza de diversos 
caminhos municipais que 
estavam a ser invadidos 
por vegetação infestante.

Câmara
manda
limpar 
diversos 
caminhos  
do Concelho

À
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Levada do 
Moinho   
volta a ter grande 
investimento
A intervenção levada a cabo 
na Levada foi de cerca de 10 
mil euros.
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A Levada do Moinho foi novamente 
intervencionada, não só para lim-

pezas, mas também para repor a segu-
rança após vários episódios de queda de 
pedras que danificaram o percurso e as 
guardas.

A intervenção no valor de quase 10 
mil euros foi realizada por uma empresa 
especializada contratada pela Câmara 
Municipal. Embora estejamos perante 
uma levada gerida por uma Comissão de 
Regantes, que limpa o canal, este per-
curso é muito procurado para passeios. 
Dado o interesse turístico desta levada, 
a Câmara Municipal realizou uma vez 
mais as intervenções de reparação das 
varandas, rebentadas pela constante 
queda de pedras, arranjos no pavimento 
e limpeza da vegetação infestante e re-
tirada de lixo, tornando o percurso mais 
seguro e limpo, tanto para locais, como 

para os muitos turistas que o procuram 
esta vereda para caminhadas, ao longo 
de todo o ano.

Os incêndios dos últimos anos na 
encosta sobranceira a este canal de rega 
têm originado alguns desprendimentos 
de rocha, o que acaba causando estragos 
nas estruturas existentes, nas guardas 
junto à levada e no próprio percurso, 
razão pela qual, a intervenção teve lugar 
ao longo de toda a levada, desde a Igre-
ja do Espírito Santo, na Lombada, até ao 
Cabo da Levada, na Ribeira da Ponta do 
Sol.

Todos os anos a Câmara procede a 
uma intervenção deste género, habitual-
mente nos meses de abril ou maio, mas 
este ano, devido aos constrangimentos 
associados à COVID-19 e à entrada em 
layoff de algumas empresas, só foi pos-
sível realizar estes trabalhos mais tarde.
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de novas estradas e centralidades
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. A Vila já dispõe de dois novos abrigos nas paragens de autocarro
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antes

depois

caminho Antigo 
do carvalhal    
como novo
A reparação e 
beneficiação do caminho, 
num investimento de cerca 
de 95 mil euros, inclui 
a recuperação integral 
dos antigos lavadouros 
públicos.

esde a aluvião de 20 de fevereiro de 2010 que o caminho 
antigo do Carvalhal se apresentava bastante degradado. 

O atual executivo municipal preparou um projeto de recuper-
ação e beneficiação para aquele caminho, tendo posterior-
mente feito a contratação da empreitada.

As obras no Caminho Antigo do Carvalhal iniciaram-se no 
passado mês de junho e já estão concluídas. Esta intervenção 
consistiu na construção de uma nova ponte sobre a ribeira, 
alargamento da via e novos muros de suporte e ainda repavi-
mentação do piso em toda a extensão do caminho, por se apre-
sentar em elevado estado de degradação. 

Esta obra visa, assim, garantir uma melhor circulação au-
tomóvel, bem como o melhoramento de outras infraestruturas 
consideradas relevantes para a população residente nesta 
zona, como a colocação de nova rede de água potável, o arranjo 
de levadas e a construção de estacionamentos.

A oportunidade da intervenção nesta zona foi aproveita-
da para a recuperação de um importante imóvel do património 
municipal, um antigo lavadouro público que passa a estar em 
condições para ser visitado e apreciado.

A empreitada abrange cerca de 120 metros e representa 
um investimento municipal de 95 mil euros.

D

Rede Viária e Sinalização
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e

Câmara 
prepara obra do  
caminho 
do Pinheiro   
no Lombo de 
São João

A Câmara está a 
preparar os últimos 
pormenores para dar 
início ao processo de 
construção da Estrada 
do Pinheiro, no Lombo 
de São João.

stá concluído o projeto da Estra-
da do Pinheiro, no Lombo de São 

João. A Câmara neste momento está a 
preparar todo o processo para dar in-
ício à contratação da empresa que irá 
executar a obra.

Este caminho irá beneficiar diver-
sas famílias que vivem junto à vereda 
que ali existe. É a concretização de uma 
reivindicação antiga daqueles muníci-
pes, que aguardam há mais de 20 anos 
por aquela estrada. 

Este foi um dos primeiros compro-
missos assumidos pela atual Presi-
dente da Câmara, que compreendeu 
a necessidade daqueles moradores 

e concordou com a necessidade de 
concretizar aquela obra, não só na 
ótica de valorização das casas que ali 
foram surgindo ou da potencialidade 
de crescimento da zona, mas também 
como medida de proteção civil: os mur-
os de suporte dos terrenos a montante 
estão bastante degradados e têm ocor-
rido derrocadas, sobretudo no período 
das chuvas. Por outro lado, em caso de 

necessidade de transporte de doentes 
ou de deflagração de incêndio. Se a 
situação atual se mantivesse, o acesso 
de meios de proteção civil estaria bas-
tante comprometido.

É intenção da Câmara dar início à 
abertura do processo de contratação 
pública ainda durante o ano de 2020, 
mesmo que a sua execução só se con-
cretize em 2021.

Rede Viária e Sinalização
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Maioria negativa na 
Assembleia Municipal 
atrasou investimentos 
estruturantes para o 

Concelho, por isso temos de 
encontrar alternativas de 

financiamento.

intenção da Câmara re-
alizar estradas e obras que 

visam melhorar a mobilidade e 
criar novas centralidades em di-
versas zonas do concelho. 

As obras, cujos projetos já 
se encontram concluídos e pron-
tos a avançar, aguardavam a 
decisão final do financiamento 
pela Assembleia Municipal, após 
a sua aprovação em reunião da 
Câmara. 

Assim, encontram-se pron-
tas a contratar as seguintes 
estradas: a nova ligação da Es-
trada de Santo António à Via 
Expresso, no Lugar de Baixo, 
que redesenha a circulação au-
tomóvel naquele sítio e permite 
a criação de mais estacionamen-
tos; a requalificação da Estrada 
da Carreira e construção da Vari-
ante do Solar dos Esmeraldos, 
duas obras para um só projeto 
que transforma completamente 
aquela zona, criando uma nova 
centralidade na Lombada; e a 
nova estrada de ligação do Lom-
bo dos Canhas à Levada da Rel-
va, que permite um desenvolvi-
mento há muito ambicionado 
para a zona alta dos Canhas.

Uma vez que o PSD chum-
bou o financiamento na Assem-
bleia Municipal, o Executivo PS 
está a estudar outras formas de 
financiamento, não tendo de-
sistido da construção daqueles 
projetos.

Para o executivo presidido 
por Célia Pessegueiro, a não 
aprovação deste financiamen-
to impede o desenvolvimento 
de zonas até agora esquecidas 
e que apresentam um grande 
potencial para o desenvolvi-
mento harmonioso do Concel-
ho, uma vez que permitiria às 
populações serem servidas de 
melhor espaço público e possi-
bilitaria o surgimento de mais 
investimento privado.

Para a Presidente da Câmara 
«Todos os deputados munici-
pais sabiam quais as obras, sa-
biam que os projetos estavam 
feitos, pois foram apresentados 
aquando da audiência prévia 
aos partidos, e o PSD chumba 
um empréstimo para impedir o 
investimento no Concelho por 
mera mesquinhez partidária». 
Quem perde é a população do 
Concelho, que vê adiadas as-
pirações antigas que permitiri-
am um desenvolvimento muito 
desejado.

Ponta do Sol quer 
financiamento do Governo 

Regional para a realização de 
novas estradas 
e centralidades   

É

Rede Viária e Sinalização
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s veredas do município têm 
sido reparadas, beneficiadas 

ou recuperadas pela Câmara, através 
de contratos interadministrativos 
que celebra com as diferentes Juntas 
de Freguesia. Na prática, tal signifi-
ca que a Câmara transfere para as 
Juntas verbas para a recuperação ou 
construção das veredas, que são pat-
rimónio municipal.

No entanto, devido ao facto de 
alguns destes percursos pedonais 
apresentarem um elevado estado 
de degradação ou exigirem benefi-
ciações demasiado caras, a Câmara 
assume diretamente as obras.

A Vereda do Caminho Ribeiro, 
junto à Levada Nova nos Canhas, é 
uma das situações em que a Câmara 
assumiu a execução da obra, uma 
vez que a intervenção ali realizada 
era uma grande reparação. As obras 
já estão concluídas e servem a pop-
ulação ali residente e também mui-
tos que usam aquele percurso para 
caminhadas.

A Câmara procurou, melhorar 
esta infraestrutura, torná-la acessível 
eliminando sempre que possível 
os degraus, de modo a oferecer so-
bretudo aos mais idosos maior segu-
rança e comodidade. Esta obra tradu-
ziu-se num investimento de cerca de 
16 mil euros.

Vereda das Urzes foi alvo de uma 
grande recuperação. Tratando-se 

de um percurso com grande potencial-
idade para o turismo, pois permite um 
passeio agradável entre os campos cul-
tivados e a ligação entre dois pontos de 
fácil acesso, foi integralmente recuper-
ado e melhorado.

A entrada da vereda junto à Estrada 
Regional 222 permite agora o acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida, uma 
vez que foram eliminados os degraus. 
Foi também alargada, permitindo o 

acesso a carros ou viaturas de socorro.
Esta vereda é frequentemente usa-

da e procurada por turistas que gostam 
de percursos agrícolas e de natureza, 
evitando zonas demasiado humaniza-
das e movimentadas.

Neste sentido, foram feitas lim-
pezas na vereda, construção de 
pequenos muros de contenção, pavi-
mentação, colocação de varandas para 
proteção individual e execução de leva-
das. Este investimento rondou os 13 mil 
euros.

Vereda  
das urzes 
recuperada e mais 
acessível

A Vereda das Urzes, que liga este sítio 
ao Carvalhal já está concluída e é um 
percurso seguro.

A

Obras de 
beneficião da 
vereda do 
Caminho do 
Ribeiro

Câmara arranja 
Vereda do Caminho 
do Ribeiro, nos 
Canhas.

A

Rede pedonal
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Câmara Municipal da Ponta do 
Sol procedeu à construção de dois 

abrigos de paragem de autocarros na 
vila da Ponta do Sol, junto à sede da As-
sociação Desportiva Pontassolense e na 
entrada do Parque de Estacionamento 
junto à Câmara.

Estes abrigos eram uma reivindi-
cação antiga da população, sobretudo 
devido às crianças que frequentam a 
escola e que utilizam o autocarro como 
transporte. Nos dias mais chuvosos 
tinham de aguardar as carrinhas em 
condições pouco dignas, o mesmo apli-
cando-se aos restantes utilizadores dos 
transportes públicos.

A Câmara resolveu assim um prob-
lema antigo, com uma solução simples 
e de rápida execução.

Para além da construção dos novos 
abrigos, os trabalhos incluíram a rep-
aração de pavimentos, novos revesti-
mentos e pinturas, com vista à melhoria 
das condições para todos os muníci-
pes que utilizam aquelas paragens de 
autocarro.

Brevemente, a Câmara proced-
erá à construção/ instalação de no-
vos abrigos de autocarro espalha-
dos por todo o Concelho.

A Vila da Ponta do 
Sol já dispõe de  
dois novos abrigos 
nas paragens de 
autocarro 

A Vila dispõe de 
mais dois abrigos de 
autocarro, que protegem 
os utilizadores de 
transportes públicos nos 
dias de chuva.

A

Mobilidade
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05.
cooperação 
entre
administrações

Projeto da 
esquadra 
da PSP   
na Ponta do 
Sol concluído
Esquadra da PSP já 
tem projeto e aguarda 
assinatura de novo contrato 
interadministrativo.

projeto da nova esquadra da PSP já está concluído. A 
presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia 

Pessegueiro, reuniu-se no passado mês de março, com o 
Secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, 
com o propósito de apresentar o projeto da nova esquadra 
da PSP no município da Ponta do Sol. 

A PSP da Ponta do Sol é composta por 25 elementos 
e funciona atualmente num edifício da autarquia. Este es-
paço foi cedido devido à ocorrência de uma derrocada na 
encosta perto das antigas instalações da esquadra, em 
2017. 

O objetivo é construir uma esquadra eficiente e prática, 
que garanta boas condições de trabalho. O novo espaço terá 
diversas salas de trabalho e gabinete de inquéritos para a 
brigada de investigação criminal, salas para a brigada de 
trânsito e segurança rodoviária, salas para o Programa Es-
cola Segura e gabinetes de apoio à vítima.

A Câmara aguarda a aprovação final do projeto por 
parte da PSP para poder avançar para a assinatura do 
novo contrato interadministrativo, em que o Ministério da 
Administração Interna delega a construção da Esquadra 
no Município, transferindo para o efeito todas as verbas 
necessárias.

Até ao momento, a relação institucional do município 
com o Governo Nacional tem sido muito positiva, havendo 
grande abertura negocial e vontade de executar obra a fa-
vor da população. 

O

Cooperação entre administrações
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