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ALOJAMENTO LOCAL 
CRESCE 80% 

De outubro de 2017 a dezembro 
de 2018, a Ponta do Sol passou 

de 85 para 152 Alojamentos 
Locais. Houve um aumento de 

cerca de 80%.www.cm-pontadosol.pt
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Desde a tomada de posse que temos trabalhado intensamente nas diversas 
reformas que a Câmara Municipal da Ponta do Sol precisa de fazer para se 
adaptar às exigências dos tempos atuais. Perdeu-se muito tempo em que nada 
se fez de estruturante nos serviços da autarquia e deixou-se muito do patrimó-
nio municipal a degradar-se. É para inverter esta situação que temos trabalha-
do.

Os dois primeiros anos do mandato foram de muita planificação e de execução 
de trabalhos e obras mais urgentes, por questões de segurança e de salubrida-
de pública, o que não deixou muito tempo para divulgar junto dos munícipes os 
projetos que a Câmara estava a desenvolver e as obras que já executou.

Entendemos ser este o momento para vos pôr a par das opções tomadas. Por 
isso, editamos uma Revista Municipal que pretende mostrar a todos os Ponta-
solenses as áreas em que a Câmara interveio, os projetos e mudanças em curso 
e aonde se pretende chegar.

Por uma questão de transparência, todos os munícipes têm o direito de saber 
onde e como são aplicadas as verbas públicas no seu concelho, pelo que apre-
sentamos um resumo do que se está a fazer em diferentes áreas da governação 
autárquica.

Nos próximos números desta revista daremos conta de mais obras executadas 
e projetos a lançar. Estamos confiantes que o trabalho realizado será sentido, 
muito em breve, no dia-a-dia os munícipes.

Célia Pessegueiro
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Fica nos Canhas o primeiro 
parque intergeracional 
da Ponta do Sol

Para permitir um convívio 
entre os mais novos e os mais 
velhos, de forma a promover 
a partilha de experiências e 
momentos entre as diferentes 
gerações, foi construído o 
Parque Intergeracional dos 
Canhas, que abriu ao público 
em abril de 2019.

            m projeto pioneiro na nossa região, nasceu no local onde   
           havia um parque infantil mandado encerrar pelas Autoridade 
Regional das Atividades Económicas por não oferecer condições de 
segurança. O parque intergeracional contempla uma zona dedicada 
aos mais pequenos e uma outra com equipamentos para adultos, 
além de uma área de lazer, com bancos e mesas com sombra.

As obras foram inteiramente suportadas pela Câmara Municipal da 
Ponta do Sol e custaram aproximadamente 90 mil euros. Foram 
ainda, consolidados os muros de suporte que ameaçavam ruir e 
feitas melhorias nos arredores do novo parque, que passou a reunir 
todas as condições de segurança exigidas por lei.

A ideia dos parques intergeracionais, que visa promover a partilha 
entre as diferentes gerações, é um princípio extensível a outras inicia-
tivas promovidas por esta Câmara Municipal.
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  Acabaram-se as 
“Bolas da Avenida” Miradouro da 

Piedade 
recuperado

Madalena do Mar e Vila ganham
remodelação das casas de 
banho públicas

              pós muitos anos sem qualquer intervenção, a          
              “proteção” na avenida 1º de Maio da Ponta do 
Sol era um risco para a segurança das pessoas que ali 
se deslocavam em toda a sua extensão.

As bolas de cimento amarradas a correntes apresenta-
vam um estado de degradação tão avançado que não só 

eram um perigo para quem circulava naquela marginal, 
como para quem estivesse na zona da praia.

A Câmara procedeu à remoção de todas as bolas e 
construiu uma amurada em betão armado, com cober-
tura em pedra de cantaria da região, pensada para uma 
utilização mais segura, passível de ser usada para se 
sentar e sem descaracterizar a avenida.

A

      á muitos anos que a Câmara dispõe de um 
  ccc    conjunto de casas de banho públicas para apoio 
à população em todas as freguesias. Muitas dessas 
infraestruturas encontravam-se degradadas ou a preci-
sar de intervenção, pois devido ao uso e ao facto de há 
muito não sofrerem qualquer obra de manutenção apre-
sentavam sinais evidentes de degradação. A Câmara 
deu início ao programa de recuperação de todas as 
instalações sanitárias do município.

Começamos pelas da Madalena do Mar, indo ao encon-
tro de uma antiga aspiração da população, que  durante 
anos reivindicou obras naquela infraestrutura. As obras 
de remodelação foram profundas, abrangendo o exte-
rior e o interior, com aquisição e substituição dos equi-
pamentos, canalização e pinturas na fachada.

Também foram recuperadas as casas de banho públi-
cas que se encontram junto ao tribunal, na vila. A obra 
envolveu pintura de todas as paredes interiores e exte-
riores e arranjos na parte elétrica.

Durante 2020, a Câmara pretende remodelar as instala-
ções sanitárias da Lombada, do Monte e as da Vila.

H

O campo já se encontra concluído, 
estando ao serviço da escola e da 
população que pretenda melhorar a 
sua condição física.

         piso do campo apresentava irregularidades que  
             com prometiam a prática desportiva naquele 
local, existindo também um muro de suporte que 
ameaçava ruir. Apesar de estar situado nas insta-
lações da escola do Carvalhal, o campo serve não 
só os alunos, mas também a população local, que 
o utiliza regularmente, sendo, por isso, uma obra 

abrangente que se torna uma mais-valia para os muní-
cipes que vivem nas proximidades.

As obras naquele polidesportivo foram acompanha- 
das de perto pela Presidente Célia Pessegueiro, que 
visitou os trabalhos e dedicou especial atenção à execu-
ção daquele projeto.

O

        Câmara recuperou o pequeno miradouro junto
           à Igreja da Piedade nos Canhas. Esta obra foi 
resultado de carências há muito identificadas, nomea-
damente bancos degradados, piso irregular, varandas 
estragadas e um caixote do lixo colocado no meio do 
passeio.

A obra da Câmara reparou todas estes equipamentos e 
recolocou o contentor de lixo numa zona preparada 
para o efeito. Nesta obra, foi, ainda, introduzida uma 
rampa que permite a uma pessoa com mobilidade redu-
zida, que use cadeira de rodas ou carrinho de bebé, 
aceder ao espaço.

A
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Polidesportivo 
renovado garante segurança na escola do 
Carvalhal 
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Obras de 
proximidade
             Câmara da Ponta do Sol iniciou um conjunto de  
          obras de proximidade por todo o concelho. São 
intervenções que fazem toda a diferença no dia-a-dia 
dos munícipes e na melhoria das suas condições de 
vida.

Foi uma aposta na execução de múltiplas obras que 
facilitam acessos, criam condições de segurança e 
promovem a comodidade de todos. Estas incluem a 
colocação de varandas, a reparação de muros, as 
pequenas reparações em caminhos municipais, a 
fixação de ecopontos de forma condigna, a criação de 
escoamento para águas pluviais, a reparação de 
levadas, a reparação de grelhas, etc.

Um dos exemplos foi a recuperação da ponte na Achada 
(Monte-Ponta do Sol), que já estava em estado bastante 
degradado, pelo que a sua recuperação melhorou a 
segurança no acesso dos agricultores aos seus terre-
nos. Aproveitouse a intervenção para melhorar a canali-
zação da água de rega e evitar os desperdícios.

Este tipo de obras será para continuar ao longo de todo 
o mandato, uma vez que existem situações já identifica-
das há anos e que nunca tiveram resolução.

A

Colocação de varanda na vila. Reparação de muro na Lombada.

Beneficiação da escadaria da Rua Eanes, “o Coxo”, com acabamentos em pedra. 

Beneficiação da ponte na Achada - Monte.

Recuperação de equipamento urbano na Madalena do Mar.

Beneficiação de acesso a vereda nos Canhas.

Rearranjo de ecoponto no Lugar de Baixo.

Beneficiação de acesso a vereda nos Canhas.

Reparação do solário e campo na praia da vila.



          á estão a decorrer as obras da Loja do Munícipe na Rua Príncipe 
           D.Luís, Vila da Ponta do Sol. Este espaço acolherá todos os servi-
ços com atendimento da Câmara, sem que os cidadãos tenham que se 
deslocar ao edifício atual.

No novo espaço devem ser entregues todos os requerimentos, suges-
tões, reclamações e projetos de obras. Serão efetuados todos os paga-
mentos e levantados todos os documentos, desde os alvarás de cons-
trução até às licenças de divertimentos públicos. Tudo o que pretende 
tratar na Câmara será feito no novo espaço.

Toda a Loja foi pensada para melhorar os serviços da Câmara, concen-
trando tudo num único espaço, num único horário que será mais alarga-
do. A localização escolhida visa melhorar as acessibilidades à Câmara 
das pessoas com mobilidade reduzida, uma vez que evita todas as 
escadarias e permite o acesso de uma cadeira de rodas ou de um carrinho 
de bebé.

J
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A Loja do Munícipe 
contará com espaços para 
atendimento reservado, 
como os de caráter mais 
técnico, relacionados com 
projetos de arquitetura, ou 
no âmbito da ação social.

Novo espaço 
de atendimento concentra serviços 
municipais

12

C

A qualidade dos produtos 
agrícolas produzidos no 
Bacelo é bastante elevada e 
justifica todos os 
investimentos no acesso 
àquela zona isolada.

           erca de 20 000 euros de investimento em novos      
         equipamentos e na manutenção do teleférico 
garantiu o funcionamento contínuo deste importante 
meio de transporte de produtos agrícolas desta zona 
sobranceira aos Anjos e à Madalena do Mar.

A autarquia investe milhares de euros anualmente na 
manutenção do teleférico para garantir a segurança da 
operação. Neste momento o executivo municipal está a 
dar os passos no sentido de criar as condições exigidas 
por lei para o transporte de pessoas naquele equipamento.

Equipamentos Muncipais 

Grande investimento 
na manutenção e 
conversão do 
teleférico do Bacelo 
para ajuda aos 
agricultores 



               
            Câmara Municipal  está a recrutar novos                
              funcionários para reforço das equipas de exte-
rior, nomeadamente cantoneiros, pedreiros, pintores, 
jardineiros, auxiliares dos serviços gerais e coveiros. O 
procedimento de recrutamento teve início em setembro 
de 2019 e decorrerá até abril de 2020.

Nenhum processo de modernização é possível sem 
recursos humanos adequados. As lacunas nos servi-
ços municipais de rua são grandes, quer por muitos 
dos funcionários estarem próximos a ir para a refor- 
ma, quer pelo facto de há muito não serem contrata- 
dos novos para substituir aqueles que, entretanto, se 
aposentaram.

Após um diagnóstico profundo às necessidades da 
Câmara, foi possível iniciar o recrutamento de doze 
assistentes operacionais.

A

Menos papel 
mais eficiência

 Numa estrutura que permanecia 
praticamente inalterada desde a 

década de 90 do século passado, a 
Câmara da Ponta do Sol necessitava 
urgentemente de uma reforma que 

permitisse a sua adaptação às 
exigências do século XXI.

             s câmaras ganharam novas competências, os 
              cidadãos estão a exigir respostas mais céleres e 
o ambiente pede mudanças que permitam contribuir 
para um planeta mais sustentável. Pelo que a redução 
do papel a circular nos serviços da Câmara, o tempo em 
que os processos permanecem em análise num dado 
serviço ou o tempo de resposta aos munícipes têm de 
ser reduzidos.

Os primeiros passos neste sentido já foram dados. A 
Câmara iniciou em 2018 o processo de eliminação 
gradual da documentação em papel, ao aderir a uma 
plataforma online onde todos os documentos que 
entram em formato papel são digitalizados e transi-
tam internamente em formato digital. Este foi o 

primeiro passo para uma Câmara mais moderna, mas 
não será certamente o último. Continuaremos a investir 
na instituição para que esta possa servir melhor os 
munícipes.

As reduções nos gastos de papel e no poder de resposta 
da Câmara são visíveis. No entanto, este processo ainda 
está em aprofundamento.

A par da plataforma de gestão documental digital, a 
Câmara também investiu na aquisição de computa-
dores para os serviços. O equipamento informático já 
estava obsoleto e lento para um funcionamento célere 
e eficaz. A Câmara pretende, ainda, investir mais na 
aquisição de equipamentos.

Doze novos 
trabalhadores 
reforçam equipas 
de rua.

A
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              s cantoneiros da Câmara passaram a fazer uma   
         nova época de limpeza por todo o concelho, 
dando particular atenção à desobstrução de levadas, 
corgos e sarjetas tendo em vista a preparação da Ponta 
do Sol para a época das chuvas.

É um princípio deste mandato autárquico que “o inverno 
é preparado no verão”. Assim, os serviços municipais de 
cantoneiros têm estado particularmente ocupados a 
limpar sarjetas, levadas e corgos junto às estradas 
municipais para evitar os transtornos que normalmente 
surgem com a época das chuvas.

Contudo, ainda não nos é possível chegar a todo o lado, 
pelo que o município deixa o apelo à população para que 
mantenham as levadas próximas das suas casas e nos 
seus terrenos limpas e desobstruídas para evitar conse-
quências adversas em caso de chuvas.

O

              Câmara da Ponta do Sol  diminuiu o 
          prazo médio de pagamento a fornecedores. 
Entre o último trimestre de 2017, primeiro do atual 
mandato, e o último de 2018 reduzimos para cerca 
de metade o prazo de pagamento.

O município pagava a uma média de 15 dias no 
final do ano das eleições autárquicas, para um ano 
depois, segundo o Portal de Transparência Autár-
quica, as verbas serem transferidas em 9 dias.

Conseguimos reduzir em uma semana o prazo de 
pagamento, fazendo a diferença para muitos 
fornecedores. Continuaremos a trabalhar com 
seriedade e competência.

A

Trabalhos de 
limpeza 
preparam o inverno

Pagar a tempo 
e horas

            e acordo com dados do serviço de Obras  
             Particulares, o número de licenças emitido 
em 2018 foi de 324, um aumento de 43 licenças 
face a 2017. Número apenas comparável ao ano 
de 2007, onde houve uma taxa de licenciamento 
semelhante.

Só para novas construções, e de acordo com os 
serviços do município, em 2017 houve 24 licencia-
mentos, sensivelmente os mesmos que em 2016, 
em que foram licenciadas 23. Em 2018, esse 
número passou para as 36 novas licenças, a uma 
média de 3 novos licenciamentos por mês.

Além do número de novas licenças ter aumentado, 
o tempo médio de análise dos processos, desde 
que devidamente instruídos, até à aprovação dos 
projetos de especialidades, também, foi substan-
cialmente reduzido, apesar de todas as obras 
particulares neste mandato serem aprovadas em 
reunião de Câmara, que acontece duas vezes por 
mês.

D

Número de 
licenças aumenta



Todos os meses, a 
Presidente realiza mais de 
cinquenta atendimentos ao 
munícipe e procura ouvir 
as suas pretensões.

Atendimento ao 
Munícipe 
à 2ª Feira

O novo portal está preparado para 
disponibilizar serviços online aos 

Ponta-solenses, às empresas, investidores e 
visitantes. Em breve lançaremos novas 

funcionalidades.

Presença da Câmara na 
Internet reforçada 

Continuaremos a trabalhar 
para que a Câmara esteja 
acessível a todos. 

            odas as segundas-feiras de manhã, a Pre-
        sidente da Câmara, Célia Pessegueiro, recebe no 
seu gabinete todos os munícipes que pretendam apre-
sentar sugestões, a solução para um problema ou 
solicitar alguma informação.

Não sendo uma medida inovadora, esta forma de 
contacto direto com a população tem sido bastante 

T

A Presidência do Município promoveu 
esclarecimentos à População por 
todo o Concelho

Participação e cidadania 1716 Participação e cidadania

              participação inclusiva e a cidadania foram  
               pilares essenciais definidos no início deste man-
dato. Todos os munícipes têm o direito a estarem 
devidamente informados sobre os trabalhos desenvol-
vidos pela autarquia e deverão poder participar de modo 
construtivo e democrático na sua execução.

Foi, por isso, uma prioridade a criação do Portal Municipal,  

substituindo o antigo site pouco funcional. Criamos  
um portal que disponibiliza de forma detalhada toda a 
informação em cada área de atuação do município.

Além de oferecer uma interface agradável e estetica-
mente avançada, o novo portal, graças à plataforma Sol 
Digital, permite-nos estar ao nível das melhores estrutu-
ras digitais municipais do país.

A

Novas 
acessibilidades 
online para 
portadores de 
deficiência

              Presidente da Câmara,    
         Célia Pessegueiro, e o 
Vice-Presidente, Sidónio Pestana, 
têm andado por todo o concelho 
em contactos com a população. 
Normalmente, estes contactos 
são feitos sempre que os autar-
cas vão ao terreno acompanhar o 
decorrer de uma obra, na entrega 
de alguma ajuda ou por qualquer 
outra saída de campo.

Embora seja uma forma prática 
de dialogar com os munícipes e 
prestar todos os esclarecimentos 

A necessários à população, não é a 
única. A equipa da Câmara, 
sempre que se justifique, vai ao 
encontro da população apresentar 
projetos, trabalhos ou esclarecer 
dúvidas sobre obras ou iniciativas 
que a Câmara esteja a executar. 

Destacamos uma destas iniciati-
vas em bloco, em que a equipa da 
presidência prestou esclareci-
mentos em diversos locais do 
município: Carvalhal, Piedade, 
Monte, Lombada, Vila, Lugar de 
Baixo e Madalena do Mar.

            tualmente, o portal municipal da Ponta do Sol 
           já está adaptado para pessoas portadoras de 
daltonismo e já permite a acessibilidade por áudio para 
quem dela necessita.

A Câmara Municipal adotou medidas que facilitam o 
acesso por parte de pessoas portadoras destas defici-
ências aos seus conteúdos, antes inacessíveis.

eficaz na solução e concretização de algumas obras de 
proximidade.

A Presidente continuará a realizar este tipo de iniciativa 
e estamos a criar uma sala para atendimento na futura 
Loja do Munícipe, para pessoas com mobilidade 
reduzida.

A
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          um apoio nunca antes entregue, que representa    
           um investimento de cerca de 60 mil euros do muni-
cípio e funciona de forma complementar ao da ação 
social escolar.

Os manuais são entregues nas escolas mediante a 
informação que as direções executivas dos estabeleci-
mentos de ensino fazem chegar à Câmara Municipal, 
que é quem adquire os manuais.

É A Câmara apoia ainda as famílias com todo o material 
escolar dos alunos que estão a frequentar o 1º Ciclo.

Este investimento na educação procura incentivar as 
famílias a promover a formação dos mais jovens. É um 
contributo para todos, incluindo a classe média que 
normalmente fica de fora dos apoios sociais.

É possível fazer diferente e apostar no Social sem deixar 
de fazer obras que são importantes para a população.

Os apoios sob a forma de 
Bolsas de Estudo a 
estudantes que frequentam 
o ensino superior em 
2019/20 aumentaram 17% 
face a 2018/19. 

Mais jovens com 
bolsas da Câmara no 
ensino superior

            ara 2019/20 foram aprovadas 104 candidaturas,
           sendo atribuído um valor próximo dos 60 mil euros. 
Mais um investimento na formação dos nossos cidadãos.

Este aumento prende-se com as recentes alterações 
efetuadas no Regulamento Municipal de Apoio aos 
Estudantes no Ensino Superior, que foi criado para 
abranger mais famílias da classe média.

A opção de abranger mais famílias e contribuir para um 
maior alívio do orçamento familiar foi clara desde o 
início deste mandato. 

É com orgulho que atribuímos este apoio aos jovens do 
concelho, pois acreditamos que a aprendizagem e a 
formação são essenciais no progresso da nossa terra. 
Queremos ter cidadãos instruídos e munícipes ativos.

P
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Desenvolvimento 
económico, 
social e humano

02. Câmara 
disponibiliza Livros 
até ao 12º ano

Este ano e pela primeira vez, mais 
de 1200 alunos que vivem e 

estudam na Ponta do Sol 
beneficiaram de manuais gratuitos 
até ao 12º ano, graças ao apoio da 

Câmara Municipal.



Este é sem dúvida um 
programa de sucesso, 
cujos resultados são 
inspiradores.

A Câmara da Ponta do Sol apoia a 
cultura e promove a nossa tradição, 
mesmo em contexto escolar. Em mais 
uma aposta na formação musical, a 
Câmara oferece braguinhas às escolas 
como forma de fomentar o gosto pelos 
cordofones madeirenses.

Braguinhas nas 
escolas é aposta
na formação musical 
e nas nossas 
tradições

Câmara garante 
transporte para 
a natação a 250 
alunos 

              Vice-presidente da Câmara, Sidónio Pestana, 
              já entregou 36 cordofones às escolas do 1º ciclo 
do Concelho. Normalmente é escolhido o dia internacio-
nal da música para fazer esta entrega, que também 
simboliza o desejo da Câmara em contribuir 

O para a criação de laços de proximidade com as tradi-
ções musicais madeirenses.

Continuaremos a apostar neste tipo de iniciativas para 
formar os nossos jovens e aproximá-los das nossas 
tradições.

           ste ano letivo a Câmara passou a transportar
          crianças das escolas do 1º ciclo para frequentarem 
aulas de natação.

Este transporte é para os alunos do 3º e 4º anos das 
escolas mais distantes da vila, onde está localizada a 
piscina.

A decisão para prestar mais este apoio à educação é 
assente no nosso princípio de que todos os alunos 
devem ter acesso às mesmas oportunidades, ainda que 
estudem em escolas mais distantes dos centros onde 
se localizam as infraestruturas.

Esta é a única forma de muitos alunos poderem aceder 
a aulas de natação em contexto escolar, uma vez que 
muitos pais estão em horário laboral e outros não 
dispõem de viatura própria para fazer o transporte.

Embora seja um esforço muito grande para a Câmara 
Municipal, passamos a prestar mais este importante 
apoio às famílias.

E
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Mais de 70 pessoas 
já tiveram apoio
em camas e cadeiras 
de rodas 

            esde de 2018 que a Câmara da Ponta do Sol         
               disponibiliza a entrega de diverso material espe-
cífico, como camas articuladas ou cadeiras de rodas a 
pessoas com necessidades extremas de mobilidade 
ou acamadas no nosso Concelho.

Com este projeto, a Câmara pretende não só ajudar o 
doente, que ganha em conforto, como também contribuir 
para aliviar no esforço do cuidador.

A Presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, e o Vice- 
Presidente, Sidónio Pestana, têm procedido à entrega 
regular deste material, mostrando o empenho do execu-
tivo no conforto e segurança de quem precisa destes 
equipamentos para o seu dia-a-dia.

Para poder ter acesso a este projeto basta entrar em 
contacto com Câmara e obterá todas as informações 
necessárias. Este programa destina-se a todas as 
pessoas que necessitam dos equipamentos e não 
depende da sua condição social.

D



Ação Social 2322 Ação Social

Está garantido 
transporte de 
utentes e refeições 
para CAO

Alargamento dos 
apoios às famílias 
mais carenciadas

Esta medida beneficia, sem 
exceção, todas as famílias do 
concelho que necessitam 
deste transporte.

            esde o final de 2017, que a Câmara da Ponta do      
           Sol garante o transporte de e para o Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO) de crianças e jovens 
com necessidades especiais.

O transporte destes utentes requer muitas vezes carros 
adaptados e equipados com materiais bastante especí-
ficos, pelo que a Câmara financia integralmente este 
serviço com recurso à Fundação João Pereira, que é 
quem dispõe das carrinhas com as adaptações neces-
sárias.

A Câmara passou, também, a fazer diariamente o trans-
porte das refeições para a instituição.

D

O objetivo deste regulamento é também 
abranger novas modalidades de apoio, 
como é o caso do setor agrícola, prevendo 
ajuda para reparação de levadas ou muros 
de suporte para quem pratica agricultura 
de subsistência.

A Presidente da Câmara, Célia Pessegueiro, está convic- 
ta de que com a introdução destas alterações irá pôr-se 
um fim a um conjunto de injustiças que eram criadas 
pelo regulamento anterior.

            atual executivo da Câmara Municipal introduziu 
         várias medidas no novo regulamento de apoio 
social que melhoram a qualidade e a rapidez na sua 
atribuição. O novo regulamento contempla a possibili-
dade de uma família carenciada poder ter acesso a 
diferentes tipos de apoio para fazer face a bens de 
primeira necessidade e para realizar pequenas obras 

O
Câmara amiga das 
famílias investe em 
fraldários

             s casas de banho da vila da Ponta do Sol passa-
            ram a dispor de fraldários nos lavabos dos 
homens e das mulheres. É uma política de igualdade 
que permite aos dois géneros exercerem os seus deve-
res de parentalidade.

A introdução desta inovação naqueles equipamentos 
municipais permite a partilha de responsabilidades 
pelos dois progenitores, uma vez que não existe o 
inconveniente de apenas haver um fraldário na casa de 
banho das mulheres.

A
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              «Vila Natal» é um projeto organizado pela Câmara Muni-                  
               cipal da Ponta do Sol que celebra as festividades de natal 
e de ano novo no concelho, divulga as nossas tradições e é 
palco para a apresentação de projetos de âmbito cultural 
desenvolvidos por associações que são apoiadas pelo municí-
pio.

Foi com este espírito que a Câmara procedeu à iluminação de 
toda a zona antiga da vila com motivos alusivos à época e à deco-
ração de diversos espaços que evocam o imaginário de natal. A 
vila da Ponta do Sol transformou-se, assim, num grande presépio 
onde foi possível disfrutar de momentos únicos e celebrar o natal 
tradicional madeirense de forma intensa e genuína.

Além da vila, as iluminações tradicionais estenderam-se às 
igrejas onde foi celebrada a “missa do galo” e foram decorados os 
presépios das freguesias da Madalena do Mar e dos Canhas.

A
“Vila Natal”       
considerada a mais 
bonita pelos 
visitantes

25Cultura e Património
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            e 6 de dezembro a 6 de janeiro, durante a “Vila        
          Natal”, a oferta de atividades promovidas foi variada. 
Desde grupos de amigos organizados até associações 
apoiadas pelo município, todos contribuíram para um natal 
animado.

Atividades como a arruada na vila com os «Pastores do 
Monte», os concertos no Centro Cultural John dos Passos 
do «Coro do DSEAM», do coro «Pequenos Avessos» e do 
espetáculo da Escola de Música da Casa do Povo, a 
presença dos «Amigos da Lombada», a Tuna da Escola do 
Carvalhal, a chegada do Pai Natal à Ponta do Sol, o concer-
to e a arruada da Banda Municipal da Ponta do Sol, a atua-
ção do Grupo de Folclore e o espetáculo “Cantar dos Reis”, 
tornaram a Ponta do Sol num dos locais de referência para 
festejar o natal na Madeira.

D

Associações do 
Concelho garantem 
animação
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“Vila Natal” atrai 
milhares e dinamiza a 
economia local

 «Vila Natal», além de 
contribuir para a divulgação 
do nosso Concelho e das 
nossas tradições, promove a 
economia e permite que todos 
fiquem a ganhar.

            á cada vez mais visitantes na Ponta do Sol por altura do natal.   
         O nosso concelho, graças ao investimento no projeto “Vila 
Natal”, está a tornar-se num polo de atração cada vez maior. A subida 
no número de visitantes ocorreu nos últimos dois anos, o que permite 
uma dinamização da economia local nesta época como nunca antes 
aconteceu.

A introdução de novas atrações, como as barraquinhas de natal e o 
mercadinho especial de natal, a divulgação nos meios de comunica-
ção social e uma decoração que alia o tradicional ao que de mais 
moderno existe, permite atrair novos visitantes que consomem e 
disfrutam do ambiente ímpar que a Ponta do Sol tem para oferecer. 

H

“Festas da 
Ponta do Sol” 
a última grande 
festa do verão

31Cultura e Património
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O novo formato das “Festas 
da Ponta do Sol” 
mostrou-se uma aposta 
para continuar, dado ter 
superado as perspetivas 
mais otimistas, pelo que se 
manteve em 2019. Em 
termos de apostas musicais, 
foram cabeças de cartaz 
João Pedro Pais e os Amor 
Electro.

            m 2018, a Câmara transformou as “Festas da  
             Ponta do Sol” no último grande evento do verão 
na Madeira. As festas começaram com uma semana 
dedicada ao folclore e à tradição popular, que tem o seu 
momento mais alto no Festival Nacional e Internacional 
de Folclore. Passou a ter momentos para a apresentação 
de projetos musicais do concelho e da região e um fim de 
semana de concertos com bandas de renome. As come-
morações oficiais mantêm-se num formato rotativo e por 
freguesia, com a realização da Sessão Solene comemora-
tiva. 

Em 2018, já com o novo formato, foi apresentado um 
projeto regional de grande qualidade artística, a Orquestra 
Imperatriz Sissi, com um repertório variável entre árias de 
ópera clássica e temas de musicais, e um grande concer-
to dos The Gift, banda de grande qualidade, que dispensa 
outras apresentações. Para complementar a animação, 
há os momentos com DJ na Avenida.

E



O Festival Aqui Acolá 
é neste momento uma 
referência no plano 
cultural e nacional. É 
um orgulho trazer à 
Ponta do Sol artistas 
que nunca vieram à 
região.

              m 2018, o Festival Aqui Acolá 
      reinventa-se: mantém-se 
como um festival de artes e tradição, 
mas com uma programação mais 
direcionada para a arte alternativa e 
contemporânea, criou-se espetáculos 
espaçados no tempo e investiu-se 
numa nova imagem coerente com o 
tipo de festival que se apresentava.

A edição de 2018 do Festival já apre-
sentou o novo formato, com um dia 
reservado a projetos menos comer-
ciais e de elevada qualidade artísti-
ca, outro para momentos mais dedi-
cados a projetos de expressão em 
língua portuguesa, continuando a 
aposta em diferentes áreas que 
variavam, desde a dança até ao 
teatro. Em 2018 a Ponta do Sol pode 
assistir a um espetáculo de dança 
contemporânea, que esteve em 

cena nas melhores casas de espe-
táculo do País, a concertos musicais 
dos Dead Combo, da Mercedes 
Peón e da Mafalda Veiga, entre 
muitas outras formas de arte: expo-
sições de pintura, teatro, cinema, 
dança e projetos musicais locais de 
elevada qualidade.

O Festival Aqui Acolá foi ainda mais 
longe em 2019. Aproximou-se do 
público jovem, criando as sessões 
para as escolas do Concelho, conti-
nuou a sua aposta no teatro, dança e 
cinema, deu destaque à Fotografia 
com a vinda da francesa Elene 
Usdin, fotógrafa e ilustradora 
premiada internacionalmente, com 
exposições regulares em grandes 
galerias, como a Farmany Gallery em 
Nova Iorque, e que apresentou a sua 
própria exposição na Ponta do Sol. 

A Câmara promoveu ainda exposi-
ções, onde o próprio artista traba-
lhou no local onde estava a sua 
exposição, o que permitiu uma 
interação privilegiada com o públi-
co. Na área da música, pela primeira 
vez, os cabeças de cartaz foram 
artistas internacionais.

Benjamin Clementine, uma das 
estrelas britânicas da atualidade, 
famoso em toda a Europa e Esta-
dos Unidos, foi a estrela do concer-
to do ano na Madeira. Os Dakha 
Brakha com as suas melodias 
ucranianas num registo world 
music, proporcionaram um 
concerto memorável. Já Mayra 
Andrade trouxe-nos os sons de 
Cabo Verde, numa expressão da 
diversidade que se encontra na 
lusofonia.

E

Festival Aqui Acolá 
internacionaliza-se e ganha 
outra dimensão
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“Ponta do Sol campo 
de férias” esgota as 
inscrições
            elo segundo ano consecutivo, o “Campo de Férias”    
       esgota as suas inscrições. Desde que a Câmara 
passou a organizar em conjunto com a Associação 
Desportiva Pontassolense as atividades de ocupação de 
tempos livres no verão, que mais de 200 jovens, durante 
quinze dias ou um mês, podem ter umas férias divertidas 
com idas à praia, piscinas, serra, museus, cinema e 
outras visitas culturais e desportivas.

Desde 2018 que o Campo de Férias passou a ter cinco 
dias de atividades por semana e a incluir mais refeições 
e com melhor qualidade.

As melhorias introduzidas no Campo de Férias e a redu-
ção de custos para o erário público, por si só já justifica-
vam a aposta do atual executivo, liderado por Célia 
Pessegueiro. Contudo, o aumento de interessados em 
participar tem sido tão grande, que não deixa qualquer 
dúvida de que a parceria será para manter nos anos 
futuros.

A Associação Desportiva Pontassolense, parceira da 
Câmara nesta atividade, dispõe da licença exigida para a 
organização deste tipo de eventos, bem como tem um 
conjunto de monitores devidamente habilitados a lidar 
com os jovens participantes. A Associação trabalha há 
muitos anos com jovens e é apoiada por esta autarquia.

P

A Câmara apoia o S4S
             Projeto Sport for Students (S4S) é desenvolvido 
               em meio escolar e pretende aumentar a atividade 
física através do desporto.

O Clube de Ténis de Mesa desloca-se às Escolas Bási-
cas do 1º Ciclo com pré-escolar do concelho e desen-
volve um conjunto de atividades que podem ir desde o 
«brincar» até à corrida, passando por saltar à corda, 
patinar ou jogar. Estas atividades acontecem nos 
momentos de ocupação de tempos livres, não interfe-
rindo com as atividades curriculares das crianças.

O S4S está aberto a todos os alunos que queiram parti-
cipar e pretende sobretudo combater o sedentarismo e 
a obesidade.

Já participaram neste projeto as seguintes escolas: 
EB1/PE da Ponta do Sol com a creche, EB1/PE da Lom-
bada, EB1/PE do Vale e Cova do Pico e EB1/PE do 
Carvalhal e Carreira.

O

A Autarquia da Ponta 
do Sol fez obras na 
Levada do Moinho que 
potenciaram a melhoria 
do percurso, que já é 
uma referência a nível 
regional.

            a Levada do Moinho ocorre           
         com frequência pequenas 
derrocadas, o que obriga a proceder 
à reparação, todos os anos, de algu-
mas zonas do trilho, de alguns 
muros de contenção e, também, à 
reposição e reforço de guardas 
metálicas, salvaguardando as ques-
tões de segurança nas zonas mais 
sensíveis do percurso.

Em simultâneo com as intervenções 
mais profundas, a Câmara Munici-
pal da Ponta do Sol procedeu à 
limpeza das espécies infestantes e 
ao corte de ramos, permitindo abrir 
um pouco mais o trilho, colocando-o 
com as condições de circulação e 
de segurança para todos, designa-
damente para a população local e 
visitante.

N

Arranjos na 
Levada do Moinho



Alojamento local 
cresce 80% na Ponta do Sol 

em 2 anos 

Em outubro de 2017, a 
Ponta do Sol tinha 85 

Alojamentos Locais (AL), e 
volvidos 2 anos e 3 meses, 
passou a ter 152 AL, ou 

seja, houve um crescimento 
de 80%. 

           sta subida vertiginosa aconte-             
          ceu no atual mandato munici-
pal e é fruto da agilização dos 
processos de obras que dão entrada 
na Câmara e de uma aposta clara 
do concelho numa vertente turística, 
que é indissociável da aposta na 
conservação da nossa paisagem 
natural, na agricultura e na cultura.

Atualmente, a Ponta do Sol dispõe 
de 469 camas nesta modalidade 
turística. Quem tem feito esta 
aposta são os Ponta-solenses 
diretamente, recorrendo aos seus 
próprios meios financeiros. Os 
investidores já perceberam o quão 
paradisíaco é o nosso concelho e 
continuam a apostar em novos 
empreendimentos.

A nossa paisagem montanhosa ou 
costeira é o símbolo da Ponta do 
Sol, é a nossa imagem e a razão pela 
qual muitos turistas nos visitam. 
 

O nosso mar, a nossa paisagem 
humanizada e as nossas serras têm 
de ser mantidos e preservados, para 
que o turismo continue a crescer de 
forma sustentável no município. Os 
terrenos da Ponta do Sol, pela sua 
produtividade agrícola e pela paisa-
gem, também, estão cada vez mais 
valorizados.

Já são 130 o número de proprietá-
rios de Alojamento Local que aufe-
rem rendimentos nesta atividade 
diretamente, aos quais se juntam 
muitos postos de trabalho criados.

A aposta no turismo, na cultura e 
património, na pesca, nas ativida-
des náuticas e no desenvolvimento 
sustentável dos recursos são parte 
da estratégia definida para o futuro 
da Ponta do Sol, não sendo compa-
tível com outras atividades indus-
triais intensivas que se quer intro-
duzir na paisagem natural.

E
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Fotos gentilmente cedidas pela STAY
staymadeiraisland@gmail.com

Fotos gentilmente cedidas pela Escarpa - the Madeira Hideaway
www.escarpa-madeira.com



              Câmara Municipal da Ponta do Sol elaborou um            
           projeto para recuperação da Estrada dos Anjos 
que envolvia a construção de muros de contenção, 
criação de algumas docas de estacionamento, melho-
ramentos do piso, reparação das guardas e limpeza da 
escarpa sobranceira àquela via.

Durante a intervenção dos rocheiros contratados pela 
Câmara para limpar a escarpa, estes alertaram para o 
seu mau estado e elaboraram um relatório que mostra 
um enorme perigo de haver várias derrocadas. Perante 
tal facto, a Câmara Municipal decidiu manter encerrado 
o emblemático percurso, até que a referida escarpa seja 
alvo de uma intervenção mais profunda, o que exigirá a 
colaboração do Governo Regional. 

A Câmara tentou resolver o problema, mas as previsões 
de abertura ficaram, assim, sem qualquer hipótese de se 
concretizar por questões de segurança, esperando-se 
agora a colaboração do Governo Regional para um 
levantamento exaustivo por parte do Laboratório Regio-
nal de Engenharia Civil.

A parte do projeto que foi possível concretizar, nomea-
damente os muros de suporte dos terrenos sobrancei-
ros à estrada junto à costa, o alargamento de algumas 
zonas da via, a reparação do pavimento e de alguns 
muros e a criação de docas foram feitos com dinheiros 
da autarquia, estando agora prontos.

 

AA Estrada dos Anjos, que 
passou para a alçada do 
Município em 2013 e teve então 
a oposição pública da atual 
Presidente da Câmara, já que 
não oferecia condições de 
segurança por se encontrar em 
muito mau estado.

3.1. Rede Viária e Sinalização

3.2. Rede pedonal

3.3. Estacionamentos

. Recuperação da Estrada dos Anjos;

. Foram concluídos e pagos 10 caminhos agrícolas no Concelho.

. Recuperação do Caminho Real n.º 28, entre a Vila e o Livramento;

. A Câmara Municipal da Ponta do Sol continua a limpar acessos do domínio público do Concelho;

. Câmara apoia obras na Vereda do Bacelo.

. O parque de estacionamento coberto reativado.

Mobilidade, 
transporte e 
comunicações

03.

Rede Viária e Sinalização
. Recuperação da Estrada dos Anjos
. Foram concluídos e pagos 12 Caminhos Agrícolas no Concelho 

Rede pedonal
. Recuperação do Caminho Real n.º 28, entre a Vila e o Livramento
. A Câmara Municipal da Ponta do Sol continua a limpar acessos do domínio público do Concelho

Estacionamentos
. O parque de estacionamento coberto reativado

Mobilidade, 
transporte e 
comunicações

03.
Recuperação da

Estrada dos Anjos 
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Rede Viária e Sinalização

Foram concluídos e pagos 
12 Caminhos Agrícolas no 
Concelho  

            ado o grande atraso das obras, a Câmara 
         deu prioridade a estes caminhos de modo a 
concluir e pagar dentro dos prazos, sob pena de 
perder os fundos europeus. Concluiu todos os traça-
dos como estavam previstos nos projetos.

Concluídas e pagas as obras, o município ficou com 
mais doze vias de apoio à agricultura.

Caminho Municipal do Lombo da Amoreira 
Lombada

Ramal ao Sítio das Murteiras 
Canhas

Ramal das Urzes 
Canhas

Caminho Municipal ao Sítio do Pico 
Fajã e Eiras – Canhas

Travessa do Socorro 
Canhas

Ramal ao Sítio da Levada da Relva 
Canhas

Travessa do Outeiro 
Canhas

Ramal do Pomar do Alho 
Canhas

Ramal da Ladeira da Amoreirinha
Canhas

Ramal ao Sítio do Carvalhal 
Canhas

Travessa das Abertas 
2ª Fase

Caminho Municipal ao Sítio do Lombo do Meio 
Canhas

D

Foram concluídos e pagos pelo 
atual executivo 12 caminhos 
agrícolas, num valor 
aproximado de 900 000 euros, 
que corresponde a mais de 50% 
do valor total do investimento.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.
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Atualmente, a Câmara 
procede a limpezas regulares 

daquele caminho, que é usado 
não só por turistas, mas, 

também por muitos 
Ponta-solenses.

A

Recuperação do 
Caminho Real n.º 28,

entre a Vila e o 
Livramento

             Câmara procedeu à reconstrução e limpeza de         
              parte do caminho real n.° 28, entre a Vila e o Livra-
mento, dando continuidade à aposta que entende 
fulcral para a dinamização turística do concelho da 
Ponta do Sol.

Abandonado durante anos na sequência de uma derro-
cada, aquela ligação transformou-se num verdadeiro 
matagal intransitável para locais e visitantes.

A conclusão dos trabalhos aconteceu na semana em 
que a Ponta do Sol recebeu a I Conferência do Caminho 
Real da Madeira. O atual executivo defende que deve-
mos zelar pelo património municipal e histórico do 
Concelho, sendo esse um dever de quem herdou estes 
percursos centenários que serpenteavam a nossa ilha.



             parque de estacionamento municipal, junto à 
              rotunda da vila, em 2017, encontrava-se abando-
nado, apresentando sinais de vandalismo acentuado. 
Durante anos não foi alvo de qualquer limpeza, nem de 
qualquer obra de manutenção: o parque apresentava 
problemas ao nível da instalação elétrica, os extintores 
estavam esvaziados ou fora de prazo, os elevadores 
abandonados e vandalizados, as escadarias eram 
usadas como local de consumo de estupefacientes e 
bebidas alcoólicas e o parque era apenas utilizado nos 
pisos superiores por alguns trabalhadores na vila.

O atual executivo logo, no início do mandato, começou o 
processo de revitalização daquele espaço, efetuando 

uma limpeza profunda em todos os recantos e proce-
deu às obras de reparação de toda a rede elétrica do 
edifício.

Numa segunda fase, dotou aquele equipamento de 
condições de segurança, mandando instalar um circuito 
fechado de videovigilância e procedeu à instalação do 
sistema de combate a incêndios, com novos extintores 
e correspondente contrato de manutenção.

Atualmente, além de estar totalmente operacional, com 
todos os requisitos exigidos por lei, tem novos contratos 
de manutenção para os elevadores e seguro de respon-
sabilidade civil, que não tinha até então. 

             Câmara procedeu à reconstrução e limpeza de         
              parte do caminho real n.° 28, entre a Vila e o Livra-
mento, dando continuidade à aposta que entende 
fulcral para a dinamização turística do concelho da 
Ponta do Sol.

Abandonado durante anos na sequência de uma derro-
cada, aquela ligação transformou-se num verdadeiro 
matagal intransitável para locais e visitantes.

A conclusão dos trabalhos aconteceu na semana em 
que a Ponta do Sol recebeu a I Conferência do Caminho 
Real da Madeira. O atual executivo defende que deve-
mos zelar pelo património municipal e histórico do 
Concelho, sendo esse um dever de quem herdou estes 
percursos centenários que serpenteavam a nossa ilha.

A Autarquia tem vindo a promover um 
conjunto de trabalhos de limpeza e 
manutenção em diversos caminhos 
pedonais um pouco por todo o 
Concelho.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol 
continua a limpar acessos do domínio 

público do Concelho

             estaca-se a limpeza do caminho de ligação entre        
              a Vila e o Santo Amaro. Esta via, de forma seme-
lhante ao Caminho Real, é feita em pedra, paralelepípe-
dos emparelhados, que além da importância turística 
relevante é, ainda, muito usado pela população local.

A Câmara pretende limpar e manter este tipo de percur-
sos não só para benefício da população, mas também 
por razões turísticas. Estas vias são um legado históri-
co, autêntico e raro fora da nossa região. São patrimó-
nio deixado pelos nossos antepassados e que é impor-
tante manter.

Além deste caminho, a Câmara procedeu à limpeza das 
estradas municipais do Livramento à Levada do Poiso e a 
estrada do Carvalhal até ao Socorro, passando pelas Eiras.

D
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O parque de 
estacionamento coberto 
reativado

O parque de estacionamento deixou de 
ser um espaço vetado ao abandono e em 

processo de decadência e neste momento 
é um dos espaços de estacionamento 
mais usados da Câmara. Está quase 

sempre lotado.

O seu uso é gratuito, mas futuramente 
será um espaço pago.

O



Estações de 
Tratamento de água 
potável do 
Município 
recuperadas

N

Águas
. Estações de Tratamento de água potável do Município recuperadas
. Câmara manda fazer diagnóstico à rede de água potável

Resíduos Sólidos Urbanos
. Novo Eco-Centro permitirá resolver os lixos

Saneamento básico
. A ETAR já faz o tratamento preliminar depois de 7 anos parada

Ambiente 
Sustentável

04.
Num investimento considerável, foram 
reparadas as seis Estações de Tratamento 
de Água que pertencem a este município, a 
saber: Anjos, Cruzes, Carramanha, 
Madalena do Mar (Passo), Ribeira da 
Madalena e a Moledos.

O estado avançado de degradação das referidas esta-
ções levou a que fosse necessário intervir ao nível dos 
revestimentos interiores e exteriores, criar impermeabi-
lizações para evitar infiltrações, criar condições para 
circulação de ar, recuperar as instalações elétricas, além 
das obras de pintura, entre outros trabalhos. Há muitos 
anos que aquelas estruturas não sofriam qualquer obra 
de manutenção, estando praticamente em ruínas.

Além do investimento ao nível das estruturas, a Câmara 
também, substituiu o sistema de cloragem das referidas 
estações por novos equipamentos automáticos e 
modernos, uma vez que, na sua maioria, não estavam a 
funcionar ou funcionavam de forma deficitária. 

               o início de 2018,  a Câmara da Ponta do Sol adjudicou         
               a empreitada de obras de beneficiação e conser-
vação das Estações de Tratamento de Água (ETA) do 
concelho da Ponta do Sol.

47Águas



D

Câmara manda fazer 
diagnóstico à rede de 
água potável 

           esde o início do atual mandato autárquico que o 
          executivo municipal se depara com consecutivos 
aumentos nos volumes de água potável fornecidos em 
alta pela empresa pública Águas e Resíduos da Madeira, 
sem que haja uma causa plausível para tal facto.

Após consulta aos serviços da Câmara e de acordo 
com as informações prestadas, constatou-se que 
nunca foram implementados mecanismos de controlo 
dos valores comunicados pela empresa que fornece a 
água, nem existe nos serviços qualquer registo atuali-
zado do estado das infraestruturas, reservatórios, 
captações e pontos de cloragem das águas compra-
das pelo município.
 

Verificou-se, ainda, que a Câmara desconhecia o estado 
atual das suas redes, que equipamentos estão instala-
dos e qual a sua localização. Apenas existem algumas 
referências de intervenções pontuais, tidas na memória 
de alguns assistentes operacionais ou encarregados.

Perante esta realidade, a Presidente da Câmara mandou 
fazer um diagnóstico operacional a todo o sistema de 
abastecimento de água do município. Este diagnóstico 
estará na base de todas as melhorias que se queiram 
implementar neste sistema, bem como permitirá à 
Câmara concorrer a fundos comunitários para minimizar 
perdas e furtos.
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O              sistema de recolha, os circuitos percorridos pelos 
              camiões do lixo, a localização dos ecopontos e a 
higiene dos contentores já contam com anos de existência, 
apresentando grandes problemas de logística, de recursos 
humanos e de envelhecimento da frota de carros do lixo.

O problema na RSU é profundo e não se apresentam 
soluções rápidas e fáceis. Em primeiro lugar, porque há 
anos que os camiões mais pequenos despejam o lixo nos 
carros grandes, que efetuam o transporte para a Meia 
Serra, reduzindo drasticamente o tempo diário de recolha. 
Em segundo lugar, a Câmara dispõe de cinco camiões de 
lixo, três grandes e dois pequenos, no entanto, apenas tem 
equipa de pessoal para trabalhar em dois carros de recolha 
ao mesmo tempo. Em terceiro lugar, só é possível fazer 
recolha seletiva num único dia da semana, quarta-feira, 
porque não há tempo para fazer mais nos outros dias. E, 
em quarto lugar, a lavagem dos ecopontos é feita apenas 
recorrendo a horas extraordinárias e quando as quantida-
des de lixo recolhido são menores e sobra tempo para 
essas lavagens.

Tendo em conta todas estas limitações, é meritório o esfor-
ço que os funcionários do serviço de higiene pública da 
Câmara fazem. O sistema implementado não lhes permite 
fazer mais. No entanto, é o serviço da Câmara mais expos-
to à crítica, muitas vezes instigada por quem manteve e foi 
responsável pelo modelo atualmente em funcionamento. 

Apenas neste mandato é que a Câmara está a criar as 
condições para alterar profundamente este serviço. 
Estando a primeira fase em vias de estar concluída: a 
criação do Eco-Centro da Ponta do Sol. A obra está a ser 
construída no Estaleiro da Câmara, no mesmo local 
onde são feitas as trasfegas dos carros pequenos para 
o grande e onde ficavam os carros do lixo, muitas vezes, 
carregados para irem despejar no dia seguinte à Meia 
Serra.

O Eco-centro começará, numa primeira fase, por funcio-
nar com um conjunto de contentores específicos para 
cada tipo de resíduos (indiferenciado e recicláveis), onde 
os camiões descarregam. Estes contentores são trans-
portados para o destino final por camiões, num serviço 
externo. Esta operação permitirá aumentar o tempo 
diário de recolha e conservar a frota de carros do lixo, 
que apenas se movimentará dentro do município. A 
poupança de tempo introduzida permitirá a lavagem 
mais frequente de contentores, numa zona do eco-cen-
tro que está a ser preparada para o efeito.

A Câmara está, ainda, a promover o concurso para 
admissão de pessoal para compor as equipas de reco-
lha e ganhar mais tempo para aumentar a frequência da 
recolha seletiva. Este passo será a segunda fase de 
funcionamento do Eco-centro, que ganhará outras 
valências, a divulgar oportunamente.

Novo Eco-Centro 
permitirá resolver os lixos
Até ao momento a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos (lixo) na 
Ponta do Sol segue o modelo 
implementado na década de 90. 



A             pós uma auditoria à Estação de Tratamento de 
               Águas Residuais da Ponta do Sol, a Câmara mandou 
efetuar uma limpeza da infraestrutura, que abrangeu todos 
os canais de entrada e equipamentos. A maquinaria pesada 
da infraestrutura, bem como todos os seus compartimentos 
foram acumulando grandes quantidades de resíduos ao 
longo dos sete anos em que a ETAR esteve abandonada.

Com as máquinas desligadas, as águas residuais transbor-
davam sem passar por qualquer filtragem pelo que chegava 
ao mar, além de matéria fecal sem qualquer tratamento, 
materiais mais leves, como plásticos, fraldas e toalhitas de 
bebé. Durante sete anos quem nadasse nos mares da Vila e 
do Lugar de Baixo estava em contacto direto com esta polui-
ção.

Após a limpeza da Estação, a Câmara fez um levantamento 
do que efetivamente faltava e do que era preciso para pôr a 
estrutura a funcionar. Com base nesse levantamento, prepa-
rou um plano para a ativação completa da ETAR num prazo 
máximo de 8 anos. Até ao momento já foi ativado o trata-
mento preliminar, que é o mínimo exigido por lei, mas ainda a 
funcionar em sistema manual. 

 

A ETAR já faz o 
tratamento preliminar
depois de 7 anos 
parada 
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Eficiência Energética
. Painéis Solares poupam 6 mil euros ao ano

Energia e 
eficiência 
energética

05.
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Painéis Solares 
poupam 6 mil euros 
ao ano
O Campo Municipal da 
Ponta do Sol, situado na 
freguesia dos Canhas, já está 
dotado de painéis solares 
para aquecimento de água. A 
substituição do sistema de 
gás pelo de energias limpas 
permite uma poupança de 
seis mil euros por ano à 
Autarquia.

           sta solução veio substituir o sistema anterior, que se encontrava 
           num estado de degradação avançado e que apresentava risco 
de colapso eminente.

Para os utentes do balneário a melhoria foi significativa, pois deixou 
de haver flutuações na temperatura da água. O sistema introduzido é 
mais eficiente do que um sistema a gás. O conjunto de cinco painéis 
introduzido é do mais inovador que existe atualmente no mercado e 
garante água quente para cinquenta atletas a tomar banho em simul-
tâneo. No entanto, e por precaução, a Autarquia introduziu um siste-
ma a gás que apenas é ativado quando o sistema a energia solar não 
for capaz de dar resposta, o que ainda não aconteceu.

A introdução de fontes de energia limpa e amigas do ambiente é uma 
prioridade do executivo municipal nas diferentes infraestruturas 
municipais. A primeira onde foi possível introduzir foi no Estádio 
Municipal, mas será certamente alargada a outros pontos.

E


