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sempre. Neste mandato 

foram transferidos mais de 
meio milhão de euros.

pág. 55

V
I

V
A PONTA

DO
SOL
REVISTA  MUNICIPAL
EDIÇÃO 3
Maio 2021

«Fregueses      
Novos»
com praceta 
concluída
A praceta dos fregueses 
novos, com património 
recuperado, já está ao serviço 
da população.
pág. 32

Novas casas de 
banho na Capela 

do Jangão
A Capela do Jangão foi 

recuperada e conta com novas 
casas de banho públicas.

pág. 23

«Estrada Nova 
da Lombada» 
terá piso novo
Em breve esta via será 
integralmente recuperada, 
numa extensão de mais de 3Km.
pág. 46





01.
editorial

Continuamos a divulgar o trabalho que 
tem vindo a ser realizado pela Câmara Mu-
nicipal da Ponta do Sol. Nesta edição, apre-
sentamos trabalho feito na recuperação de 
espaço público, na resposta da Câmara à 
Pandemia, na construção de novas infraes-
truturas e na apresentação de novos pro-
gramas municipais, entre outras medidas 
da governação autárquica.

Estamos em condições de informar do 
estado da requalificação dos cemitérios 
municipais, em que se prevê que estejam 
todas as obras concluídas até ao final des-
te mandato; damos conta da recuperação 
e beneficiação de diversos equipamentos 
municipais, como casas de banho públicas, 
edifícios e outros equipamentos.

Aproveitamos ainda para informar so-
bre o trabalho realizado em termos sociais, 
como por exemplo a criação do Programa 
de Formação e Ocupação em Contexto de 
Trabalho, que já está no terreno; o traba-
lho realizado em termos ambientais, desde 
investimentos nas estações elevatórias até 
às operações de limpeza da Câmara, que 
estão mais presentes em todo o concelho. 
Nesta edição, há espaço para informar 

sobre os trabalhos de recuperação do pa-
trimónio ou de apoio à sua recuperação 
e sobre as iniciativas de caráter cultural, 
mesmo em época de pandemia.

Quisemos apoiar a agricultura de for-
ma continuada e estamos a consegui-lo, 
com a construção de diversas infraestrutu-
ras de apoio à atividade como a construção 
de poços comunitários, recuperação de le-
vadas e veredas agrícolas e a manutenção 
constante e continuada do teleférico do 
Bacelo.

A rede viária e a mobilidade também 
não foram esquecidas nesta revista mu-
nicipal. Nestes últimos meses a Câmara 
investiu na criação de diversos abrigos de 
passageiros, na pavimentação de estradas 
e na criação de acessibilidades para porta-
dores de mobilidade reduzida.

Continuaremos a tornar a Câmara mais 
próxima e aos serviços dos cidadãos. Con-
tinuaremos a trabalhar para todos, com 
dedicação e seriedade. A Ponta do Sol está 
em desenvolvimento sustentável e não irá 
voltar para trás.

Célia Pessegueiro
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Cemitério Municipal da Madalena do 
Mar já se encontra recuperado. Esta 

obra, integrada no Programa de Recupera-
ção dos Cemitérios do Município, foi a se-
gunda a estar concluída, estando prevista a 
conclusão das obras nos quatro cemitérios 
municipais ao longo deste ano de 2021.

Após mais de 15 anos sem qualquer 
intervenção, o Cemitério já apresentava di-
versos sinais de degradação, que iam desde 
problemas de pintura até ao mau estado do 
piso.

A Câmara aproveitou esta empreitada 
para modernizar aquele espaço, com a re-
novação da rede de água potável, o alarga-
mento e substituição do portão principal, a 
melhoria das acessibilidades, a colocação 
de bebedouro, a eletrificação do cemitério e 
a construção de uma casa de banho e arre-
cadação de apoio, entre outras pequenas no-
vidades que melhoram consideravelmente a 
logística daquele espaço.

Além das inovações introduzidas, todo 
o cemitério foi recuperado e foi devolvida a 
dignidade que um espaço daquela natureza 
merece.

Como referido, este foi o segundo cemi-
tério a ser intervencionado, após o cemitério 
de Santo Amaro, na Lombada. Neste mo-
mento, decorrem obras no Cemitério de São 
Caetano, nas Terças, e no Cemitério da Pieda-
de, nos Canhas.

Cemitério 
da Madalena 
do Mar 
Renovado
O Programa Municipal de 
Recuperação dos Cemitérios 
continua a bom ritmo. O 
Cemitério na Madalena do Mar 
foi completamente renovado.

Equipamentos Municipais

O



8 Equipamentos Municipais

O s trabalhadores da Câmara passaram 
a dispor de novas instalações que 

contemplam uma nova cozinha e refeitó-
rio, zona de balneários, cacifos e lavanda-
ria, e ainda uma nova arrecadação para 
apoio aos serviços de rua.

Uma intervenção motivada pela 
necessidade de separar as áreas de re-
feições das áreas de material e serviço, 
garantindo condições de segurança, ao 
colmatar uma carência dos serviços, que 
tinham uma arrecadação improvisada 
junto ao Jardim da Loja do Munícipe.

Trabalhadores 
da Câmara 
com novas 
instalações e 
refeitório    
A reconversão do 
edifício que albergou 
o Clube Ténis de Mesa 
da Ponta do Sol (CTM) 
permitiu a construção 
de um novo espaço para 
os trabalhadores.

Novas Casas 
de Banho Públicas 
junto ao 
Estacionamento da 
Câmara
O edifício foi totalmente requalificado 
para receber uma instalação 
sanitária pública nova e acessível.

s casas de banho junto ao Estacionamento da Câmara foram recu-
peradas e parte do edifício aproveitado para outras funcionalida-

des. Neste momento a infraestrutura divide-se em duas áreas distintas: 
instalações sanitárias públicas e uma zona destinada ao uso dos traba-
lhadores da Câmara.

A zona da casa de banho pública foi completamente remodelada, 
com a substituição de todos os equipamentos interiores e adaptada para 
pessoas com mobilidade reduzida, espaço que não existia. Os materiais 
foram criteriosamente escolhidos para oferecerem qualidade e seguran-
ça aos seus utentes.

Esta obra contemplou ainda a intervenção nas áreas exteriores cir-
cundantes, com a substituição das varandas sobre a Ribeira – por não 
oferecerem segurança –, ligação ao saneamento básico, um novo siste-
ma de rega dos jardins, remodelação dos passeios e a criação de uma 
rampa de acesso a pessoas com mobilidade reduzida, um compromisso 
do atual executivo em novas obras, sempre que tal seja tecnicamente 
possível.

A
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Equipamentos Municipais

Câmara prepara 
mais uma etapa 
para o licenciamento 
do teleférico 
para transporte 
de passageiros e 
mercadorias.

teleférico do Bacelo está a ser re-
qualificado para poder transportar 

carga e passageiros. Aquela estrutura tem 
vindo a receber investimentos de melho-
ria nos últimos dois anos, entre as quais 
a aquisição de diversos equipamentos em 
falta, como é o caso de anemómetro, cir-
cuitos de CCTV e videovigilância.

Nesta fase, a Câmara avançou para a 
manutenção preventiva do teleférico, que 
contempla a lubrificação de todas as peças 
e a substituição das de desgaste rápido.

A última fase do projeto de requalifica-
ção será o processo de licenciamento para 

transporte de passageiros, que só poderá 
ser iniciado quando todos as etapas ante-
riores estiverem concluídas.

O teleférico foi construído pelo Gover-
no Regional e entregue à Câmara ainda 
antes de 2004, sem a transferência das 
necessárias verbas para a sua manuten-
ção, que atualmente é assegurada exclu-
sivamente pela Câmara.

Com este investimento, a Câmara 
tem garantido o funcionamento contí-
nuo deste equipamento essencial para o 
apoio aos agricultores e bananicultores 
do Bacelo.

Teleférico 
com manutenção 
preventiva 
assegurada



antes

antes

antes depois
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Novas 
obras de 
proximidade

ontinuam os pequenos arranjos que visam resol-
ver problemas que são verdadeiros incómodos 

para os munícipes. A Câmara procede a reparações, 
manutenções e pequenas melhorias que dignificam o 
espaço público, um pouco por todo o Concelho.

C

Melhoramento acessibilidade, Pico das Pedras - Lombada
A Câmara procedeu ao rebaixamento da entrada da vereda para permitir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida

Alargamento de Secção de tubo na valeta, Outeiro, Canhas
Alargamento da Secção de tubo na valeta para evitar que a água transborde

Criação de proteção da Casa de Máquinas do Teleférico do Bacelo, Canhas
Impermeabilização das traseiras da casa das máquinas do teleférico para evitar a acumulação de águas     
junto a equipamentos eletrificados

depois

depois

Reparação pavimento, Rua dos Combatentes, Vila
Reparação de buraco no pavimento na Rua dos 
Combatentes, Vila

antes

depois

Equipamentos Municipais



antes depois

antes depois

Melhoramento acessibilidade, Pico das Pedras - Lombada
A Câmara procedeu ao rebaixamento da entrada da vereda para permitir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida

Alargamento de Secção de tubo na valeta, Outeiro, Canhas
Alargamento da Secção de tubo na valeta para evitar que a água transborde

Criação de proteção da Casa de Máquinas do Teleférico do Bacelo, Canhas
Impermeabilização das traseiras da casa das máquinas do teleférico para evitar a acumulação de águas     
junto a equipamentos eletrificados

Pavimentação, Travessa da Ribeira da Fonte, Canhas
Regularização do Piso da Travessa da Ribeira da Fonte, Lombo do Meio, Canhas

Consolidação de muro do Ribeiro Grande, Lugar de Baixo
Criação de muro no Ribeiro do Lugar de Baixo, por motivo de proteção civil

Criação de base para colocação de contentores 
de lixo, Pomar Dom João
Criação de base para colocação de contentores 
de lixo na Fonte Coxo, Pomar D João

Colocação de espelhos em diversos 
entroncamentos do município
Na foto, colocação do espelho no Caminho do Lombo 
do Meio, junto à Travessa da Ribeira da Fonte



O

Ponta do Sol e as 
Contas: melhor na região 
e entre os primeiros a nível 
nacional 

A Ponta do Sol 
é novamente o 
município com melhor 
saúde financeira 
da Região e um dos 
melhores a nível 
nacional, o que 
demonstra rigor 
financeiro e margem 
para aumentar o 
investimento.

Anuário dos Municípios Portugueses 
para o ano 2019 colocou a Ponta do 

Sol como o município mais bem classificado 
da Região e o 4º melhor do País, de entre 
os Municípios com menos de 20 mil habi-
tantes, o que revela uma boa governação, 
rigor, transparência e seriedade no rela-
cionamento com as empresas e os nossos 
fornecedores

Para o atual executivo, estes dados 
confirmam ainda que estamos no caminho 
certo para aumentar o investimento públi-
co num Concelho com necessidades bási-
cas ainda por suprir.

Ter as contas certas e a dívida controla-
da é muito importante. Ter as contas certas 
e pagar a tempo e horas é importante para 
a saúde financeira da Câmara e para as 
empresas, pois estamos assim a contribuir 
para que o dinheiro continue a circular na 
economia.

«Temos trabalhado para manter o equi-
líbrio financeiro do município e temos con-
seguido. Isso deixa-nos muito satisfeitos, 
mas o mais importante para nós é pagar 
a tempo e horas a todas as empresas que 

trabalham com a Câmara Municipal da 
Ponta do Sol», refere a Presidente da 
Câmara, Célia Pessegueiro. Para o atual 
executivo, o rigor financeiro é para man-
ter, mas mais importante é criar investi-
mento estruturante para a Ponta do Sol.

Tivemos muito investimento no Con-
celho nestes últimos três anos. Para con-
tinuarmos a crescer, é necessário mais 
investimento público em infraestruturas 
que suportem a iniciativa privada. É es-
sencial aumentar a rede de saneamento 
básico em zonas de expansão, melhorar 
a mobilidade e a rede viária. Este é o mo-
mento para fazer mais e melhor inves-
timento público, dar o exemplo e fazer 
avançar o Concelho.

Apesar do chumbo ao empréstimo 
bancário por parte da Assembleia Mu-
nicipal, a Câmara continua à procura 
de outras formas de financiamento, 
nomeadamente através de fundos co-
munitários e contratos-programa com o 
Governo, tendo já enviado várias candi-
daturas, para as quais aguarda resposta.

Serviços Municipais12



AA Câmara Municipal 
da Ponta do Sol 
instalou redes wireless 
de acesso gratuito 
em vários espaços 
públicos do concelho. 
A iniciativa resulta 
de uma candidatura 
ao projeto “WIFI4EU 
– Wi-Fi gratuito para 
todos na Europa”, um 
projeto financiado pela 
Comissão Europeia.

Ponta do Sol aderiu à iniciativa 
WiFi4EU, que visa proporcionar 

um acesso de qualidade à Internet aos 
cidadãos e visitantes em toda a União 
Europeia, através de pontos de aces-
so Wi-Fi gratuitos em diferentes locais 
públicos. 

Foram instalados onze pontos espa-
lhados por todo o concelho. Na fregue-
sia da Madalena do Mar foram instala-
das três zonas de acessos: Rua da Praia 
– Banda d´Além, no Canto do Passo e na 
Rua IV Centenário, nas imediações da 
Junta de Freguesia; Nos Canhas, pode 
aceder à internet na Estrada da Igreja 
da Piedade, zona da Junta de Freguesia, 
e no Parque Intergeracional dos Canhas. 
Se estiver na Ponta do Sol, encontrará 

pontos de acesso WIFI4EU no Lugar de 
Baixo, junto à área dos restaurantes, na 
vila da Ponta do Sol, no Largo do Pelou-
rinho e Avenida 1º de Maio, na área da 
Igreja do Cristo Rei, no Monte, e junto 
ao Solar dos Esmeraldos, na Lombada.

Esta instalação permitiu que diver-
sos espaços municipais de referência 
ficassem equipados com uma rede de 
alta qualidade de internet acessível a 
todos, sendo também mais um passo 
que o município dá na sua moderniza-
ção tecnológica e uma forma de aproxi-
mação dos cidadãos ao Mundo.

A aposta da Ponta do Sol nos meios 
digitais tem permitido uma aproxima-
ção ao município e participação mais 
ativa dos cidadãos na vida pública.

WiFi4EU
Wi-fi gratuito para todos 

13Participação e cidadania
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TO investimento da 
Câmara na Educação 
continua, desta vez 
com a instalação de 
quadros interativos 
para tornar as 
aprendizagens mais 
apelativas.

odas as escolas do 1º Ciclo da Ponta 
do Sol dispõem de uma nova tec-

nologia que visa melhorar os processos 
de ensino aprendizagem, os «Quadros 
Interativos».

A Câmara adquiriu e instalou dois 
quadros interativos por escola, em to-
dos os estabelecimentos de ensino do 
1º Ciclo do Município, uma vez que é um 
equipamento que facilita o trabalho do 
professor ao permitir a inserção de ima-
gens, apresentações powerpoint, vídeos, 
documentários, textos acrescidos de 
anotações realizadas quer pelo docente 
quer pelos alunos; permite a adaptação 
de materiais em tempo real; e possibilita 
uma maior interação pedagógica com, 
por exemplo, a «Escola Virtual», um pro-
grama também suportado pela Câma-
ra, que chegou a todos os cerca de 500 

alunos que frequentam o Primeiro Ciclo. 
Este é um investimento sem para-

lelo na Ponta do Sol, no valor de mais 
de 22 mil euros. Esta é uma iniciativa 
deste executivo camarário que definiu 
como uma das suas prioridades a Edu-
cação, com apoios diretos aos alunos e 
com apoios às escolas tendo em vista 
melhorar as condições de trabalho e de 
aprendizagem. 

Cada escola da Ponta do Sol conta 
agora com duas salas apetrechadas com 
estes equipamentos tecnológicos, 12 
quadros interativos no total das escolas, 
num investimento que promove o ensino 
do futuro.

Em paralelo, a Câmara disponibi-
liza formação aos docentes para que 
possam tirar o máximo proveito dos 
equipamentos.

Educação

Quadros Interativos 
em todas as Escolas do 1º Ciclo 

do Concelho 

15
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«Eco-Escolas» é um programa internacional 
da «Foundation for Environmental Education», 

desenvolvido em Portugal desde 1996.
Este programa pretende encorajar ações e reconhecer 

o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no 
âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

Para além de apoios de diversas pessoas e Instituições, 
o «Eco-Escolas» conta ainda com a parceria de vários 
municípios e apoios específicos de mecenas para algumas 
das suas atividades. A Ponta do Sol é um dos vários 
municípios da Região e do País que é parceiro deste 
programa.

Foram seis as escolas da Ponta do Sol galardoadas pelo 
«Eco-Escolas» no presente ano letivo, o que demonstra 
que a educação ambiental para a sustentabilidade é uma 
prioridade do ensino no nosso concelho.

A Câmara Municipal da Ponta do Sol procedeu 
à entrega da Bandeira Verde Eco-Escolas aos 
estabelecimentos de ensino do concelho premiados, 
a quem se agradece o empenho na defesa do meio 
ambiente. A ocasião contou com a presença do vice-
presidente da câmara municipal, Sidónio Pestana, da 
chefe da Unidade do Ambiente e Serviços Urbanos, 
Eng.ª Sónia Gonçalves e dos diretores das escolas e/ou 
coordenadores do programa Eco-Escolas.

Escolas galardoadas:
- Escola EB1/PE/C da Ponta do Sol
- Infantário Pirilampo Mágico;
- Escola EB1/PE do Carvalhal e Carreira
- Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas
- Escola EB1/PE do Vale e Cova do Pico
- Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

A Ponta do Sol é município 
parceiro do programa 
«Eco-Escolas», que promove a 
educação ambiental sustentável, 
um exemplo que queremos levar 
a todo o Concelho.

Seis 
estabelecimentos 
de ensino da Ponta 
do Sol recebem 
Bandeira Verde 
Eco-Escolas

O

Educação



Ação Social

Câmara cria 
programa de 

Emprego 
O Município cria pela primeira vez um 

programa de formação e ocupação em 
contexto de trabalho, cujo objetivo é a 

inserção no mercado de trabalho.

«Programa de Formação e Ocupação em Contexto de 
Trabalho» é mais uma medida de caráter social que 

combate o desemprego, pois permite a atualização ou 
aquisição de novas competências a quem o frequenta, o 
que se pretende que leve à (re)inserção no mercado de tra-
balho com maior facilidade.

É um programa especificamente criado para pessoas 
residentes na Ponta do Sol, quer sejam adultos desempre-
gados ou jovens, que tendo terminado a sua formação ini-
cial, estejam à procura de emprego.

Cada projeto de formação terá a duração de um ano, du-
rante o qual os formandos terão acompanhamento direto 

de profissionais da Câmara. Os formandos beneficiarão 
de uma bolsa mensal e de um certificado de participação.

Para o ano de 2021, está prevista a integração fasea-
da de, pelo menos, cinquenta formandos, que serão dis-
tribuídos por diversos projetos nas mais diversas áreas 
sob a administração do município. Neste momento já fo-
ram criadas 20 vagas em áreas como jardinagem, limpeza 
urbana, pintura e recuperação de espaços públicos, po-
dendo a qualquer momento abrir novas vagas para outras 
áreas.

Para a implementação deste programa neste ano a 
Câmara reservou 200 mil euros.

O
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NReformulação 
do regulamento 
municipal permite 
uma redistribuição 
mais justa dos valores 
atribuídos e um maior 
número de estudantes 
do ensino superior 
abrangidos pela 
atribuição da bolsa.

este ano letivo há um aumento 
de estudantes do ensino superior 

abrangidos pela bolsa de estudos, ao 
mesmo tempo que sobe o número de 
estudantes nos dois escalões com va-
lor mais alto da bolsa. A reformulação 
do regulamento de apoio aos alunos do 
ensino superior contribuiu significativa-
mente para este aumento.

Outra novidade do Regulamento é a 
transferência da Bolsa mais cedo e ao 
início de cada trimestre, exceto o pri-
meiro que coincide com a candidatura. 
A antecipação das verbas permite aos 
estudantes ter mais dinheiro disponível 
e mais cedo.

«A adaptação dos apoios à realidade 

das necessidades das famílias é uma 
prioridade da Câmara, pelo que os resul-
tados alcançados só nos podem deixar 
satisfeitos», refere o Vice-Presidente 
da Câmara, Sidónio Pestana. O respon-
sável pelo pelouro referiu ainda que o 
facto do município continuar a apoiar os 
estudantes no ensino superior contribui 
para que as qualificações dos jovens do 
concelho continuem a aumentar, como 
se deseja. 

O valor total atribuído em bolsas 
foi de 68 mil euros, o que representa 
um aumento de cerca de 10 mil euros 
face ao ano letivo anterior, abrangen-
do mais de uma centena de estudantes 
apoiados.

Mais bolsas ao 
Ensino Superior 
atribuídas 
neste ano letivo

Ação Social
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OO programa «Saúde 
ao Domicílio», 
que contempla o 
empréstimo de camas 
articuladas, cadeiras 
de rodas, etc. continua 
com grande procura, e 
leva a Câmara a investir 
na aquisição de mais 
equipamentos.

programa «Saúde ao Domicílio» 
visa melhorar a qualidade de 

vida e integração dos idosos e pes-
soas com mobilidade reduzida. A Câ-
mara disponibiliza camas articuladas, 
cadeiras de banho, andarilhos e cadei-
ras de rodas manuais. 

O número de famílias que tem 
procurado esta ajuda tem aumentado, 
sobretudo no pedido de camas arti-
culadas. No mês de outubro de 2020 
todos os equipamentos estavam em 
uso, o que levou a autarquia a decidir 

investir na aquisição de mais oito no-
vas camas.
Temos verificado uma grande adesão 
por parte da população a estas ajudas, 
que pretende promover o bem-estar e 
segurança dos mais idosos.

Este programa teve início em 2018, 
contou com fundos europeus, numa 
parceria com a Associação ADBRAVA.
Caso necessite de algum destes equi-
pamentos para si ou para algum fami-
liar ou vizinho, peça informações na 
Câmara ou na Loja do Munícipe.

Câmara 
adquire mais 
camas 
articuladas 

Ação Social
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o início do ano letivo, o município entregou equipamentos 
e produtos de desinfeção a todas as escolas do 1.º Ciclo com 

Pré-Escolar da Ponta do Sol, procurando garantir todas as medidas 
de segurança e proteção contra o Coronavírus logo no arranque das 
atividades letivas.

Para tal, a Câmara Municipal adquiriu totens dotados de medidor 
de temperatura e dispensador automático de solução de álcool gel, 
tapetes desinfetantes e máscaras reutilizáveis para tornar as escolas 
mais seguras não só para os alunos, mas também para os funcioná-
rios e docentes. Este foi um investimento na ordem dos 11 mil euros.

A educação é uma das prioridades desta edilidade, pelo que após 
um final de ano tão atribulado como o de 2019/2020, a Câmara de-
cidiu intervir com este apoio. «Esta iniciativa era essencial, uma vez 
que a aquisição destes materiais representaria um custo adicional às 
escolas», considera Célia Pessegueiro. Com esta iniciativa a Câmara 
permitiu aos alunos uma maior segurança no seu regresso à escola e 
contribuiu para tranquilizar os pais/encarregados de educação.

Câmara oferece 
tótemes, tapetes 
e máscaras 
escolas do 1º ciclo   
Garantir a segurança da comunidade 
escolar leva a Câmara a adquirir tótemes 
com termómetro e dispensador de gel 
desinfetante, tapetes desinfetantes e 
«máscaras comunitárias» para pessoal 
docente e não docente.

Câmara prolonga 
apoio de ajuda 
alimentar devido 
à Pandemia 
As medidas de apoio alimentar 
às famílias foram prolongadas, 
uma vez que a retoma económica 
tarda em chegar devido à 
Pandemia de COVID-19.

Câmara da Ponta do Sol atribuiu ajuda alimentar 
às famílias que entraram em situação de carên-

cia devido à crise provocada pela COVID-19. O agilizar 
dos processos de candidatura a este apoio permitiu 
que se pudesse acudir às situações mais urgentes e 
de uma forma imediata.

Na sua duração normal, o apoio à aquisição de ali-
mentos de primeira necessidade tem uma duração de 
6 meses. No entanto, uma vez que o vírus continua 
muito ativo e as dificuldades em arranjar trabalho 
ainda são muito grandes, a Câmara prolongou o aces-
so a esta ajuda por mais meses por forma a acudir às 
famílias que continuam a passar dificuldades.

Pandemia COVID-19



Agricultura

N um apoio aos agricultores, a Câmara 
Municipal já recuperou um poço no 

Pomar D. João e encontra-se, neste mo-
mento a recuperar os Poços do Pomar do 
Vale, na Lombada e um poço junto ao Ca-
minho do Ribeiro no Carvalhal. Tratam-se 
de infraestruturas agrícolas essenciais ao 
aproveitamento da água e a uma melhor 
gestão rega numa altura em que há gran-
de escassez de água.

Nas intervenções, são melhoradas 
ainda as levadas de rega circundantes 

para evitar as perdas de água e as vere-
das que se encontrem em mau estado, 
sendo esta mais uma forma de ajuda a 
quem cultiva a terra.

No atual mandato, a Câmara decidiu 
investir num programa de apoio à agri-
cultura que visa a recuperação de veredas 
agrícolas, levadas e poços de rega comu-
nitários que beneficiem vários agriculto-
res. As obras enunciadas mereceram um 
investimento na ordem dos 60 mil euros 
e vão beneficiar mais de 100 agricultores. 

Recuperação de três 
poços comunitários   
beneficia mais 
de 100 
agricultores 
As obras em Poços 
Comunitários no Pomar D. 
João – Monte, Pomar do Vale – 
Lombada e Ribeiro – Carvalhal 
são um investimento de 60 mil 
euros.

21



Apoio aos apicultores 
do concelho com o 
medicamento de 
combate à «Varroa»

Os apicultores da Ponta 
do Sol receberam 

medicamentos contra a 
Varroa, doença que ataca 

as abelhas e destrói 
colmeias inteiras.

O Vice-presidente, Sidónio Pestana 
procedeu à entrega do medica-

mento contra a doença «Varroa» a api-
cultores do concelho, no Salão Nobre do 
Município. A «Varroa» é um ácaro que 
se propaga nas colónias de abelhas e 
dizima colmeias inteiras ao causar uma 
doença chamada «varratose», e ocor-
re essencialmente na primavera e no 
outono.

Na entrega do medicamento, o ve-
reador referiu que «esta iniciativa é uma 
preciosa ajuda aos apicultores da Ponta 

do Sol e será uma medida a continuar 
nos próximos anos. Temos tradição de 
apiários na Ponta do Sol e queremos 
que continue, pelo que este apoio é 
mais um contributo para se manter a 
apicultura viva, pois é uma atividade 
ambientalmente benéfica e pode ser um 
negócio rentável».

No concelho da Ponta do Sol exis-
tem atualmente cerca de 40 apiários, 
com aproximadamente 1072 colmeias. 
A apicultura, para além de constituir 
uma atividade que se apresenta como 

um complemento aos rendimentos de 
alguns dos agregados familiares deste 
concelho, permite também a polinização 
da flora existente na Ponta do Sol de 
uma forma cuidada e harmoniosa, tor-
nando o apoio prestado pelo Município 
também uma mais-valia ambiental. 

O nosso concelho tem já alguns 
empreendedores de renome regional 
e nacional em produtos resultantes da 
apicultura, pelo que este apoio é tam-
bém uma forma do Município incentivar 
ainda mais esta atividade.

Agricultura22
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A Câmara construiu novas casas 
de banho públicas no Jangão, que 
garantem o acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida, e recuperou 
a toda a zona envolvente, num 
investimento que permitiu a 
conservação do património.

s novas casas de banho públicas sob o adro da Capela 
do Jangão serviram para resolver um problema de higie-

ne pública criado pela ausência de infraestruturas sanitárias 
nas imediações da Capela do Jangão. Uma infraestrutura ali 
existente, que não tinha sido concluída, para além de não ter 
as condições de salubridade exigidas, ainda criava prejudicava 
o valor patrimonial daquela Capela, mandada construir pelo 
Povo do Jangão no ano de 195…. 

Todo o projeto de recuperação da zona foi feito para que 
se realçasse a beleza da capela, sem causar impacto negati-
vo na paisagem e ao mesmo tempo valorizando toda a zona 
envolvente. Foram essas as principais razões tidas em conta 
para que se aproveitasse o espaço subterrâneo do adro para a 
instalação dos novos sanitários públicos.

Capela do Jangão 
recuperada   
e com casas de banho 
novas 

A
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ão cada vez mais raras as casas de 
pedra em basalto com cobertura 

de colmo que existem na Ponta do Sol. 
São as casas típicas do nosso concelho, 
em quatro águas, que até à última me-
tade do século passado se encontravam 
espalhadas por todo o município. Um 
dos últimos exemplares deste patrimó-
nio encontra-se na Torre, junto à estrada 
regional 222, na zona próxima à Igreja 
da Piedade, nos Canhas.

A Câmara adquiriu este imóvel com o 
objetivo de preservar para o futuro pelo 

Preservar o património 
leva a Câmara a adquirir 
uma das poucas casas 
típicas de colmo e pedra 
que ainda existem no 
concelho. Câmara prepara 
agora candidatura a 
fundos comunitários tendo 
em vista a recuperação 
e dinamização daquele 
espaço.

S menos um exemplar destas casas típi-
cas. A ideia é manter esta habitação fiel 
ao original, dinamizá-la com atividades 
ligadas ao artesanato e torná-la visitável 
pela população. Será, sem dúvida, mais 
um ponto de interesse e de dinamização 
turística da Ponta do Sol, e em particular, 
da Freguesia dos Canhas.

Foi um investimento na ordem dos 
20 mil euros, que enriquece o nosso pa-
trimónio coletivo, pois esta casa é um 
exemplar genuíno da arquitetura tradi-
cional Pontassolense.

Câmara 
adquire Casa 
de Colmo  
nos Canhas para 
recuperar 
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AA recuperação de 
património arquitetónico 
tem estado bem patente 
no atual mandato 
autárquico. Foi nesse 
espírito que a Câmara 
contribuiu com 40 mil 
euros para a recuperação 
da Capela de Santo Amaro, 
na Lombada.

pelo que a Câmara aprovou um apoio de 40 
mil euros para a substituição do telhado e 
pintura interior e exterior.

A Câmara tem mantido uma política de 
preservação do património religioso bas-
tante ativa nos últimos dois anos, tendo 
apoiado várias intervenções, e recuperado 
a Capela de Santo António, na Vila, que é 
sua propriedade. É ainda intenção do Mu-
nicípio recuperar a outra capela que é sua 
propriedade, a Capela de São Sebastião, 
que apresenta fissuras depois do sismo de 
2020.

manutenção de lugares de culto é 
da responsabilidade da organiza-

ção religiosa que o detém, no entanto, há 
edifícios que pelo seu interesse patrimo-
nial, pela sua beleza e riqueza histórica, 
pela sua importância paisagística e de 
organização do território e espaço pú-
blico merecem ser conservados e manti-
dos, pelo que as instituições públicas po-
dem e devem apoiar a sua recuperação.

A Capela de Santo Amaro é um edi-
fício com interesse para o Município do 
ponto de vista do património edificado, 

Recuperação 
da Capela de 
Santo Amaro  
conta com apoio de 
40 mil euros 
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Programa Municipal 
de recuperação 
dos fontenários  
com mais de 30 
recuperados 
O programa de recuperação de 
fontenários já está no terreno. São 
infraestruturas que contam uma história 
que importa preservar e recordam.

Fontenários já recuperados pela 
Câmara Municipal:

Freguesia dos Canhas:
São Tiago
Lombo da Piedade - Igreja
Lombo da Piedade - Murteiras
Lombo da Piedade -Cruzes
Lombo da Piedade - Amoreirinha (Baixo)
Lombo da Piedade - Amoreirinha (Cima)
Lombo (Cima)
Lombo (Baixo)
Lombo do Meio
Jogo da Bola
Outeiro
Vale e Cova do Pico

Vale e Cova
Serrado e Cova
Travessa do Poiso - Salões
Rua Teixeira Sousa
Achada
Vale Poiso
Travessa Levada do Relva
Igreja do Carvalhal
Carvalhal
Socorro
Estrada Tito Cabral Noronha

Freguesia da Ponta do Sol:
Adegas Mantilha
Lemes Piquinho
Caminho das Terças
Largo Capela do Livramento
Estrada Serrado Lombo de São João
Caminho da Faia
Lombo de São João (Serrado)
Escola do Lombo de São João
Lombo de São João (de Baixo)
Caminho do Pomar do João
Travessa Caminho Castanheiro

antes depois

s fontenários da Ponta do Sol foram contruídos pela 
Câmara ao longo dos anos, com o objetivo de for-

necer água às populações, quando a rede de águas não 
chegava à maioria das casas do concelho. Hoje em dia não 
têm a importância de outrora, mas são um registo do seu 
tempo e história local.

O seu interesse patrimonial é consensual, sendo que 
alguns deles são verdadeiras preciosidades, quer seja 
pelo estilo ou pelos materiais usados na sua construção. 
Muitos desapareceram e os que ainda existem necessita-
vam de conservação e manutenção.

A Câmara já começou a recuperação deste património 
um pouco por toda a Ponta do Sol. Alguns estão a ser alvo 
de uma intervenção profunda, outros apenas de manu-
tenção e pintura. Aos poucos vão sendo recuperados e vão 
ganhando a dignidade que merecem, acrescentando valor 
e beleza aos sítios onde estão integrados.

O



Cumprindo a tradição, a 
Câmara oferece prendas 
de natal a todas os 
alunos que frequentam 
o pré-escolar e o 1º Ciclo 
nas escolas da Ponta do 
Sol.

É uma tradição que já ocorre há 
vários anos e que nunca foi inter-

rompida. Este ano a Câmara voltou a 
adquirir as prendas de natal, que fo-
ram distribuídas nas escolas a todos 
os alunos do 1º Ciclo e do Pré-escolar.

Desde o início do atual mandato 
que a Câmara fez questão de se repre-
sentar nas festas das escolas pela Pre-
sidente, Vice-Presidente ou alguém 
do Gabinete de Apoio à Presidência, 
como forma de valorizar o trabalho da 
comunidade educativa e o empenho 

dos professores e alunos nas suas ce-
lebrações de Natal. Era normalmente 
nestes convívios que um «Pai Natal» 
ou «Mãe Natal» distribuía as prendas 
que a Câmara adquiria aos alunos, 
aumentando a alegria e a magia da 
«Festa».

Este ano as festas das escolas fo-
ram diferentes, devido às restrições da 
Pandemia, mas não faltaram as pren-
das e a magia às crianças do concelho 
como forma de manter alguma norma-
lidade no meio de tanta restrição.

Prendas 
para todas 
as crianças   
do pré-escolar 
e 1.º Ciclo 
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Programa foi diferente, numa 
época marcada pela pandemia, 
mas a tradição manteve-se.

«Vila Natal» 
  foi mágica  

um ano marcado pelo aparecimento de um vírus que al-
terou o ritmo das nossas vidas, foi necessário adaptar 

a nossa Festa para que a pudéssemos viver em segurança.
Ainda que com cuidados redobrados, visitar as de-

corações na nossa Vila e nas freguesias entre o dia 7 de 
dezembro 2020 e 7 de janeiro de 2021 foi algo que valeu 
a pena para os residentes e para muitos visitantes que já 
não dispensam uma visita ao verdadeiro Natal tradicional 
madeirense.

Nesta edição da «Vila Natal» não foi possível promover 
espetáculos e outras iniciativas nos mesmos moldes de 
anos anteriores. No entanto, houve espaço para a beleza e 
magia na rua, e ao mesmo tempo cumprir com todas as re-
gras das autoridades de saúde.

A Vila foi sem dúvida o grande presépio, com a ilumi-
nação a rigor e com diferentes espaços que evocaram toda 
a magia do natal. Tudo preparado com muito carinho, para 
que o Natal fosse vivido com a normalidade possível.

N
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Câmara Municipal da Ponta do Sol 
organizou a exposição “Vila: Do 

Tempo e Do seu Desenho”, que decorre 
em diversos espaços da Vila.

A ideia surgiu no seguimento do 
trabalho desenvolvido pela Operação 
de Reabilitação Urbana (ORU) e de-
pressa caminhou para uma exposição 
que documentasse e apresentasse 
toda a evolução urbanística e arquite-
tónica da vila da Ponta do Sol, recuan-
do até os anos 60, através de projetos 
de arquitetura, planos de urbanização 
e fotografias.

Na apresentação deste projeto hou-
ve uma visita-leitura da professora Te-
resa Jardim e Pedro Gonçalves, curador 
e coordenador da exposição. Foi nesta 
ocasião, que a Presidente da Câmara 

referiu que «Esta exposição, fruto do 
trabalho e contributos de várias pes-
soas, é um abrir de portas para a refle-
xão de como esta vila foi transformada, 
recuando até a década de 60 [do Sé-
culo XX] e chegou até aos nossos dias. 
Que tenhamos sempre presente que é 
muito importante preservar aquilo que 
é nosso, o nosso património».

A exposição, “Vila: Do Tempo e Do 
seu Desenho” é um testemunho de 
uma parte daquilo que somos enquan-
to sociedade e do importante contribu-
to da arquitetura na evolução e criação 
da identidade da Vila da Ponta do Sol. 
Assume-se também como um momen-
to de enriquecimento do conhecimen-
to, da reflexão e da discussão sobre 
o desenvolvimento da Vila desde a 

década de 60.
Esta iniciativa esteve patente em 

três locais distintos: na Capela de San-
to António, com o tema «O Tempo»; na 
Loja do Munícipe, sob a temática de «O 
Suporte»; e no antigo Posto Policial da 
Polícia de Segurança Pública, com o 
tema «O Desenho».

De referir que a entrada foi gra-
tuita, porém, carecia de uma inscri-
ção prévia através do site da Câmara 
Municipal.

A exposição foi mantendo um nú-
mero regular de visitantes, ao longo do 
tempo em que esteve aberta. Foi inter-
rompida devido à evolução da COVID 
no Concelho, sendo possível reabrir ao 
público assim que as restrições impos-
tas sejam aliviadas. 

30

Uma iniciativa cultural que 
nos apresenta a visão e 

o planeamento da Ponta 
do Sol a partir da segunda 

metade do século XX. Uma 
abordagem diferenciada ao 

património arquitetónico e 
ao planeamento do Espaço 

Público.

Cultura e Património
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Exposição
«Vila do 
tempo e do 
seu desenho»  
é um sucesso  
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Programa «Ginástica para Todos» 
já está há ativo há mais de uma dé-

cada e pretende promover hábitos de 
vida saudável junto dos munícipes que o 
frequentam.

Um programa de atividade 
física regular, que pretende 
combater o sedentarismo 
e promover hábitos de vida 
saudável é renovado por mais 
um ano.

Programa 
«Ginástica 
para Todos» 
continua

Desporto e Lazer

ratando-se de um espaço nobre para 
a prática desportiva na Madalena do 

Mar, o Polidesportivo Municipal que ali se 
encontra estava a necessitar de diversas 
obras de recuperação.

A Câmara avançou com os seus próprios 
meios na recuperação dos balneários, mu-
ros e arredores do complexo. Os operacio-
nais da Câmara executaram todos os traba-
lhos de construção civil e pintura do espaço, 
sendo que algumas obras serão executadas 
numa segunda fase, por carecerem de in-
tervenção especializada. O piso sintético e a 
vedação do campo são disso exemplo.

Esta recuperação foi um orgulho para 
todos na Câmara, pois foi a primeira obra 
de recuperação que, em muitos anos, foi 
realizada exclusivamente pelos seus tra-
balhadores, sem recorrer à contratação de 
serviços externos.

Trabalhadores da 
Câmara Municipal 
realizam trabalhos de 
recuperação e pintura 
no Polidesportivo da 
Madalena do Mar.

Polidesportivo da Madalena 
do Mar recuperado 
por trabalhadores da Câmara 

T

O

A Câmara desenvolve este projeto em 
diversos espaços espalhados pelo concelho 
recorrendo aos serviços de técnicos com a 
formação adequada para desenvolver ativi-
dades ajustadas às idades e condição física 
de quem quer praticar atividade física e com-
bater o sedentarismo.

Dada a importância da prática de ativida-
de física nos dias de hoje, a Câmara continua-
rá a apostar na continuidade deste projeto.

Devido às limitações que a Pandemia 
nos impôs, após algum tempo de paragem, 
as aulas foram retomadas, desta feita num 
formato online, através da plataforma Zoom. 
Desta forma todos os alunos podem conti-
nuar a realizar os seus exercícios, orientados 
pelos professores designados, no conforto e 
proteção do seu lar.

Ainda durante o mês de maio, o programa 
voltará ao formato presencial.
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A nova praceta nos Fregueses 
Novos já está à disposição 
da população. Uma obra de 
recuperação do património que 
beneficia toda a zona envolvente.

«Fregueses 
 Novos» 
  com praceta concluída 

criação da Praceta dos Fregueses Novos traz um 
novo rosto à entrada na Freguesia dos Canhas. 

Esta foi uma obra que recuperou duas pontes que fa-
zem parte da nossa história coletiva e que veio bene-
ficiar toda a zona envolvente.

As duas pontes, o fontenário, a praceta e a para-
gem de autocarro fazem daquele espaço um recanto 
de beleza singular que está ao dispor da população. 
As opiniões de quem frequenta o espaço são unâni-
mes e mostram o orgulho na criação de uma zona tão 
bonita no concelho, criada numa área com sinais de 
degradação bastante visíveis há muitos anos.

A devolução à população de espaço público é uma 
prioridade da Câmara, que está a criar um conjunto 
de espaços de lazer em todo o município, associado 
à recuperação de património e à instalação de equi-
pamentos públicos necessários à população, como 
é o caso dos abrigos de passageiros. A Praceta dos 
Fregueses Novos foi o primeiro destes espaços a ser 
concluído, num investimento que rondou os 100 mil 
euros.

Agora o sítio dos Fregueses Novos, no limite da 
Freguesia da Ponta do Sol, conta com uma nova obra 
pública de qualidade, que valoriza toda a área envol-
vente e que torna a entrada na Freguesia dos Canhas 
um ponto atrativo do concelho.

A
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autarquia distribuiu e instalou três 
desfibrilhadores pelo município, 

que permitem prestar assistência a even-
tuais vítimas de paragem cardiorrespira-
tória. Os aparelhos foram colocados na 
Avenida 1.º de Maio, na vila da Ponta do 
Sol; junto à Escola Básica e Secundária 
da Ponta do Sol e no Campo Municipal da 
Ponta do Sol, na freguesia dos Canhas. 

Foram escolhidos os locais de maior 
afluência e prática desportiva, onde este 
equipamento poderá ser crucial para sal-
var vidas.

A autarquia promoveu ainda a reali-
zação de uma ação de formação, assegu-
rada por técnicos especializados, sobre 
a correta utilização daqueles aparelhos, 
dotando assim diversos cidadãos que tra-
balham ou moram nas zonas onde estão 
instalados aqueles equipamentos, das 
competências necessárias para a reali-
zação de manobras de suporte básico de 
vida.

Sendo a paragem cardiorrespiratória 
uma das principais causas de morte no 
nosso País, a Câmara Municipal da Ponta 
do Sol considera que este investimento 
era imprescindível e necessário em bene-
fício da saúde pública.

A

Proteção Civil34

A Ponta do Sol conta 
desde dezembro com 
três desfibrilhadores 
automáticos que permitem 
prestar assistência a 
vítimas de paragem 
cardiorrespiratória.

Câmara 
instala DAE 
em diversos pontos 
do Concelho  



Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo necessitava de 

ser revisto, uma vez que era muito rígido 
e confuso na forma como estabelecia as 
atividades a serem apoiadas. Era dema-
siado burocrático e muito pouco claro, 
sendo de muito difícil aplicação. A neces-
sidade de clarificação e de uma seleção 
mais criteriosa das atividades a serem 
apoiadas, tornava imperativo uma alte-
ração a este regulamento. 

 A Câmara reconhece que o associati-
vismo local, enquanto forma organizada 
de participação na vida pública, constitui 
um elemento de importância significati-
va no processo de desenvolvimento sus-
tentado de um Concelho. Por isso, este 
regulamento destina-se a incentivar a 

atividade regular das associações, esti-
mulando a sua criatividade e permitindo, 
através de diversos apoios, a criação de 
condições que facilitem o incremento 
qualitativo das suas atividades.

O novo regulamento é mais ajustado 
à realidade associativa, mais transparen-
te e claro, o que sem dúvida permitirá 
melhor utilização dos dinheiros públicos 
na dinamização de atividades de cariz 
desportivo, recreativo, cultural, juvenil, 
social, humanitário, de dinamização agrí-
cola e outras de interesse para o Municí-
pio da Ponta do Sol.

Poderá consultar o novo Regulamen-
to de Apoio ao Associativismo do Municí-
pio da Ponta do Sol no site oficial deste 
Município.

O

Associativismo 35

O novo regulamento 
de apoio ao 
associativismo é mais 
ajustado à realidade 
do movimento 
associativo atual, 
simplificando 
os processos de 
candidatura e de 
justificação das 
verbas atribuídas.

Câmara aprova 
novo regulamento 
de apoio ao 
Associativismo 



03.
Ambiente 
Sustentável

Saneamento básico
. Bombas das Estações elevatórias substituídas por novas
. Câmara prepara projeto de alargamento da rede de saneamento 

Resíduos Sólidos Urbanos
. Novo carro do lixo já está ao serviço
. Câmara adquire «Estilhador» para promover aumento da Recolha Seletiva
. Câmara consegue aprovação de 400 mil euros em candidatura a 
fundos europeus para aumento da recolha seletiva

Higiene Pública
. Investimento em novas ferramentas e maquinarias permite agilizar 
serviço de higiene pública
. Serviços da Câmara continuam a assegurar limpeza em todo o Concelho
. Caminho da Quinta, Caminho e Travessa da Faia limpos pela Câmara
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Bombas das 
estações 
elevatórias 
substituídas por 
novas
As infraestruturas ligadas ao 
Saneamento básico estavam 
em falência por falta de 
manutenção preventiva. As 
estações elevatórias tiveram de 
ser substituídas por novas.

Município dispõe de três estações elevatórias que bom-
beiam as águas residuais para a ETAR: uma no Lugar de 

Baixo e duas na Vila. Estes equipamentos estão sempre em fun-
cionamento, pelo que a sua manutenção e monitorização têm de 
ser levadas muito a sério. Infelizmente, só começaram a ser regu-
larmente controladas e mantidas a partir de 2017.

Num diagnóstico mandado elaborar pela Câmara, constatou-
se que as eletrobombas das estações elevatórias já se encontra-
vam em fim de vida, com avarias frequentes e colapso iminente. 
Houve ainda a tentativa de as recuperar, mas como já estavam 
muito degradadas sairiam quase tão caras como a aquisição de 
novas.

Trata-se de um investimento municipal de cerca de 90 mil 
euros, que irá permitir o funcionamento do saneamento básico 
por mais uns anos.

O



«Não foi possível iniciar o 
alargamento da rede de 

saneamento básico mais cedo, 
porque foram realizados fortes 
investimentos numa ETAR que 
sempre nos disseram estar a 

funcionar, quando não estava», 
diz Célia Pessegueiro. Agora a 

Câmara prepara os projetos de 
alargamento nos Canhas e na 

Ponta do Sol.

á está em curso a preparação do projeto de alarga-
mento da rede de saneamento básico em alguns ar-

ruamentos do concelho.
Dado o elevado investimento na recuperação da ETAR 

da Ponta do Sol, que esteve desativada durante anos, não 
foi possível iniciar este projeto mais cedo. Embora a esta-
ção de tratamento ainda não esteja completamente ope-
racional e ainda se preveja mais investimentos naquele 
equipamento, está na altura de começar o alargamento da 
rede de saneamento básico.

A Câmara irá começar por alargar o saneamento bá-
sico na Estrada dos Salões, junto ao mercado nos Canhas 
e na Estrada Nova da Lombada, na Ponta do Sol. Neste 
momento, já estão a ser elaborados os projetos de sanea-
mento e logo que concluídos, serão implementados no 
terreno.

J

Saneamento básico

Câmara 
prepara projetos de    
alargamento 

da rede de 
saneamento 
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A nova viatura de 
recolha de resíduos 
sólidos urbanos é um 
investimento de cerca 
de 100 mil euros para 
a autarquia. A viatura 
ficará afeta à recolha 
seletiva.

Resíduos Sólidos Urbanos

Novo carro 
do lixo 
já está ao serviço 

39

Câmara Municipal da Ponta do Sol já 
adquiriu uma nova viatura para reco-

lha de resíduos sólidos urbanos, que ficará 
afeta à recolha seletiva. A aquisição deste 
carro constitui um investimento de cerca 
de 100 mil euros para esta autarquia. 

Trata-se de um veículo pesado, tipo 
«Canter» com uma superestrutura de ca-
pacidade de 7m3, que vem reforçar a en-
velhecida frota do Município.

A atual frota municipal de viaturas 
de resíduos sólidos urbanos tem, na sua 
maioria, mais de 18 anos. Tendo em conta 
o elevado desgaste pelo uso ininterrupto, 
há a necessidade de progressivamente 
ir comprando e substituindo estas via-
turas por outras novas. Tratando-se de 
um montante bastante elevado, a par da 

manutenção das viaturas existentes, o 
atual executivo encontra-se a elaborar 
um plano de pesquisa  de novos financia-
mentos europeus para que a médio/longo 
prazo possa substituir mais carros deste 
serviço.

Embora a nova viatura já esteja con-
tratualizada desde fevereiro de 2020, a 
situação de Pandemia da COVID-19 im-
pediu o fornecedor de proceder à sua en-
trega antes do início do verão, conforme 
planeado, tendo sido entregue na Câmara 
em dezembro.

A nova viatura irá permitir o aumento 
da recolha seletiva e aumentar a eficácia 
no transporte dos resíduos, bem como irá 
melhorar as condições de trabalho do pes-
soal afeto a este serviço.

A



Resíduos Sólidos Urbanos

Câmara 
adquire 

«Estilhador» 
para promover 

aumento 
da Recolha Seletiva 

A Câmara investiu cerca de 
49 mil euros na aquisição de 
uma máquina de produção 
de estilha, como forma de 

aumentar a recolha seletiva 
e promover uma política 

ambiental sustentável. Esta 
aquisição é cofinanciada por 
fundos europeus do POSEUR.

os dias de hoje, não é aceitável que ramos e pequenos 
troncos de árvores vão parar ao caixote do lixo indiferen-

ciado. Esse material, se for devidamente tratado é um fertili-
zante de elevada qualidade, ideal para ser utilizado em jardins 
públicos e privados.

A estilha consiste em aparas finas de madeira, que são 
pequenos pedaços de madeira com 3 a 10 cm de comprimen-
to usadas por alguns sistemas de biomassa. É frequentemente 
usada em agropecuárias, mas em espaço urbano serve para 
revestimento de espaços verdes (mulching) e para soluções de 
pavimento.

As vantagens de “mulching” nos canteiros dos jardins são, 
entre outras, a redução da presença de ervas daninhas à volta 
das plantas, grupos de árvores ou arbustos, a retenção da hu-
midade ao nível do solo reduzindo significativamente a rega 
mesmo em pleno verão em plantas expostas ao sol e oferece 
proteção das plantas contra a erosão provocada pelas fortes 
chuvadas e contra as geadas. E, também, a sua decomposição 
enriquece a terra com matéria orgânica pois permite o desenvol-
vimento de microfauna necessária ao equilíbrio da terra.

Além de ser uma solução amiga do ambiente, permite uma 
redução significativa dos lixos indiferenciados, razão mais do 
que suficiente para a Câmara investir nesta solução.

Os serviços da Câmara disponibilizam a utilização desta má-
quina a todos os munícipes, possibilitando o transporte desta 
máquina aos terrenos que tiverem acesso automóvel. Pode ser 
utilizada no próprio local, produzindo estilha que pode ser uti-
lizada no terreno ou facilmente transportada para outro local. 

N
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Pela primeira vez a 
Câmara da Ponta do 
Sol candidata-se a um 
programa europeu que 
não é para aumentar 
a rede viária. Trata-se 
de um financiamento 
de mais de 238 mil 
euros para a recolha 
de resíduos sólidos 
urbanos.

Resíduos Sólidos Urbanos

falta de investimento nos últi-
mos anos no serviço de recolha 

de resíduos sólidos foi muito grande, 
o que criou problemas de diversa or-
dem. Uma das consequências é que a 
recolha seletiva tem muito para cres-
cer, mas melhorar este tipo de recolha 
não é possível se Câmara não investir 
em equipamentos e infraestruturas 
adequados.

Embora exista financiamento eu-
ropeu para investimentos no aumento 
da recolha seletiva e na implementação 
de práticas ambientais sustentáveis, a 
Câmara nunca concorreu a qualquer um 
destes projetos, sendo prática apenas 
concorrer para alargamento da rede 

viária e no domínio agrícola.
Essa situação foi alterada, pois a 

Câmara candidatou alguns dos seus in-
vestimentos na área dos Resíduos Só-
lidos Urbanos ao POSEUR, tendo con-
seguido um financiamento de mais de 
238 mil euros a serem usados na aqui-
sição de viaturas de recolha, máquina 
de estilha, Eco-centro, contentores de 
recolha e campanhas de divulgação.

Embora o acesso a este tipo de fi-
nanciamento não seja fácil, uma vez 
que a Câmara concorre com o Governo 
Regional na aquisição destes fundos, o 
facto de se ter conseguido este finan-
ciamento é inspirador para ações futu-
ras de carácter semelhante. 

A

Câmara consegue 
aprovação de mais de 
200 mil euros em candidatura 
a fundos europeus para aumento da 
recolha seletiva
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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.

Com os serviços da Câmara 
a executarem as atividades 
de limpeza regular do 
concelho, a Câmara teve 
de investir na aquisição 
de novas ferramentas 
de trabalho, tais como 
roçadeiras, cortadores de 
relva e motosserras.

Investimento 
em novas 
ferramentas 
e maquinarias 
permite agilizar 
serviço de 
higiene pública

Àom os serviços municipais a 
executarem cada vez mais 

trabalhos de limpeza de cami-
nhos, jardins e levadas, é neces-
sário facilitar estes serviços com 
recurso a novas ferramentas me-
cânicas que reduzam o tempo de 
execução e simplifiquem a con-
cretização daquelas tarefas.

A aquisição de cortadores e 
roçadeiras é um exemplo de má-
quinas que facilitam esses traba-
lhos. Como a Câmara não investia 
neste tipo de equipamentos há 
muitos anos, foi necessário ad-
quiri-los e dar formação aos tra-
balhadores para maximizar a sua 
utilização.

Neste momento, todas estas 
ferramentas já se encontram em 
uso e ao serviço dos trabalhado-
res camarários. 

C

Caminho da Quinta, 
na Lombada, e 
Caminho e Travessa 
da Faia, no Lombo de 
São João, limpos 
pela Câmara
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xistem diversas vias no limite do espaço 
florestal que foram alvo de uma limpeza 

por parte da Câmara. É o caso do Caminho da 
Quinta, na Lombada, e do Caminho e Travessa 
da Faia, no Lombo de São João.

O Caminho da Quinta, embora integrado em 
espaço florestal, liga a zona alta da Lombada a 
alguns terrenos agrícolas no Sítio da Quinta. Já 
as duas estradas no Lombo de São João, além de 
servirem algumas habitações e terrenos agríco-
las, podem também servir de apoio aos bombei-
ros em caso de existirem fogos florestais.

São duas estradas em terra batida que, além 
de servir algumas casas, estão no limite do es-
paço florestal. Estas duas vias municipais de-
vem ser limpas com alguma regularidade, pois 
podem ser cruciais em situações de combate a 
fogos florestais.

Além de proceder à sua limpeza, a Câmara 
decidiu regularizar o piso das duas vias e corrigir 
os seus limites, investindo para que se mante-
nham limpas por mais tempo.

E

Tratando-se de vias 
no limite do espaço 
florestal, a sua limpeza 
e manutenção ganham 
especial importância como 
estradas corta-fogo.
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A Câmara está a sistematizar a limpeza 
de corgos e caminhos no concelho.

urante muitos anos os trabalhos 
de limpeza no município eram exe-

cutados por empresas externas. Desde 
2018 que estas limpezas começaram a 
ser feitas pelos serviços municipais.

Com a reformulação da organização 
da Câmara, iniciou-se o processo de tor-
nar estas tarefas um serviço regular a ser 
feito pelos serviços de limpeza urbana 
da Câmara.

Este é um pequeno passo, mas que 
contribui na poupança de milhares de 
euros ao erário público.

D

Serviços da Câmara 
continuam a assegurar  
limpeza em todo o 
Concelho

Limpeza da Estrada dos Combatentes 
(Vila)

Limpeza do 
Caminho da Borboleta

Limpeza de 
Sarjetas

Limpeza do Caminho da Corujeira – 
Lombo S João

Limpeza do 
Caminho do Jangão

Limpeza 
Levada do Moinho

Limpeza de Caminho nos Canhas 
(Caminho do Rato)

Limpeza do Caminho dos Esmeraldos -  
Lombada

Limpeza da Estrada junto ao 
Campo de Futebol



04.
Mobilidade,  
Transporte e
Comunicações

Rede Viária e Sinalização
. Caminho do Pico do Melro pavimentado
. Estrada de Santo António como nova
. Caminho da Amoreirinha beneficiado
. Estrada Nova da Lombada com piso novo

Rede pedonal
. Vereda no Lombo do Alho recuperada e mais acessível
. Obras de beneficiação da Vereda das Feiteiras 

Mobilidade
. Novo abrigo de passageiros, melhorias na via e criação de 
praceta na Carreira, Lombada
. Novo abrigo de autocarro na Pereirinha, com miradouro ao 
serviço da População 
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O Caminho do Pico do 
Melro na Lombada foi 
pavimentado no final 
de 2020, melhorando 
substancialmente as 
condições de circulação 
naquela via.

Rede Viária e Sinalização

sta via municipal já foi sendo alvo 
de várias intervenções ao longo dos 

anos, nomeadamente ao nível do sanea-
mento básico e da rede de água potável. 
No entanto, ao nível do pavimento ape-
nas foram sendo realizados remendos 
localizados, o que tornou o piso extrema-
mente irregular.

A estrada encontrava-se com um piso 
muito irregular e necessitava de uma in-
tervenção que corrigisse todos os altos 

e baixos e «afundamentos» que foram 
ocorrendo.

A Câmara Municipal, por entender 
que todo o piso precisava de ser corrigi-
do, optou por fazer uma repavimentação 
de todo o troço. Foram aproximadamente 
490 metros de pavimento que agora está 
regularizado. Esta intervenção benefi-
ciou largamente todo aquele aglomerado 
populacional, dignificando toda a área 
envolvente.

E

Caminho 
do Pico do 
Melro 
pavimentado
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Rede Viária e Sinalização

A Estrada de Santo 
António, no Lugar 
de Baixo, além de 
necessitar de uma saída 
que ofereça condições 
de segurança, 
encontrava-se com 
o piso demasiado 
irregular, pois foi sendo 
alvo de recuperações 
pontuais ao longo dos 
anos.

Câmara procedeu à repavimentação 
de 460 metros da Estrada de Santo 

António, requalificando aquela via e tor-
nando-a quase nova. A estrada munici-
pal com melhores condições no interior 
do Lugar de Baixo apresentava um piso 
demasiado irregular, fruto de diversas in-
tervenções pontuais que foram ocorren-
do ao longo dos anos.

Desde a sua construção, aquela via 
recebeu diversas intervenções, nomea-
damente ao nível do saneamento básico 
e das águas. Foram intervenções espa-
çadas no tempo, que levaram à reposi-
ção parcial do piso. Essas intervenções 
tornaram o arruamento extremamente 
irregular, que associado ao uso e a anos 
sem manutenção levaram a um estado 
que tornavam a circulação naquela via 
bastante difícil.

Juntamente com a pavimentação 
do Caminho do Pico do Melro, foi um 

investimento na ordem dos 137 mil euros, 
que vem beneficiar a população destas 
zonas e que por ali circula diariamente. 

A estrada ainda conta com outros 
problemas de circulação, consequência 
do estacionamento irregular e do facto 
de não apresentar uma saída que ofere-
ça condições de segurança e acesso fácil. 
Situação que a Câmara pretende resol-
ver, tendo já efetuado o projeto para este 
local.

A criação de uma nova ligação à «Via 
Expresso 3» resolverá grande parte des-
ses problemas, estando a Câmara à pro-
cura de financiamento para o projeto. 
Presentemente, essa nova ligação foi 
candidatada a Contrato-Programa com o 
Governo Regional e aguarda aprovação. 
A Câmara tentou acelerar o processo de 
financiamento via empréstimo bancário, 
mas foi rejeitado pela maioria do PSD na 
Assembleia Municipal.

A

Estrada de 
Santo António  
como nova 
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Rede Viária e Sinalização

T rata-se de uma obra na zona alta da 
freguesia dos Canhas, que consiste 

na reparação de uma grande área da via 
que apresentava, desde a sua construção, 
alguns problemas estruturais.
O Caminho do Lombo da Piedade, conhe-
cido como Caminho da Amoreirinha, foi 
alvo de uma grande beneficiação, que 
contou com repavimentação do troço, so-
freu alargamentos em algumas partes e 
foram criados alguns estacionamentos e 
muros de contenção.
Esta intervenção durou cerca de três 
meses e que veio servir um aglomerado 
populacional considerável. A população 
pode agora contar com novos lancis, au-
mento da extensão das valetas e correção 
de algumas existentes, com novos luga-
res de estacionamento e alguns muros de 
contenção que não foram feitos aquando 
a construção daquela estrada.
Foi um investimento de cerca de 200 mil 
euros, que irá beneficiar estes moradores 
da Freguesia dos Canhas.

Caminho da 
Amoreirinha  
beneficiado 
O Caminho da 
«Amoreirinha» no 
Lombo da Piedade teve 
obras de cerca de 200 
mil euros.
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Rede Viária e Sinalização

Um investimento de cerca de meio 
milhão de euros ao serviço da 
população. Uma intervenção com 
mais de 3 Km de extensão.

Câmara Municipal vai pavimentar 3 150 metros na Estra-
da Nova da Lombada, uma obra que há muito tempo era 

pedida pela população, pois quem por lá passa regularmente 
queixa-se dos inúmeros buracos que tem de contornar. 

Este é um investimento orçamentado em 455 mil euros. A 
Presidente de Câmara, Célia Pessegueiro, justifica a necessi-
dade deste investimento pela centralidade e importância desta 
via, e ainda pelo elevado estado de degradação do pavimento, 
sobretudo no troço entre a Estrada Regional 222 e o sítio da 
Pereirinha, junto ao acesso para a Levada Nova.

Foi lançado no início do mês de fevereiro o concurso público 
para a execução desta obra, que se prevê que tenha início no 
mês de maio. 

Além da pavimentação, serão também realizadas algumas 
obras anexas, como a construção de muros de suporte, ligações 
ao saneamento básico e a regularização de valas, entre outros. 

AEstrada Nova 
da Lombada   
terá piso novo  
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Rede pedonal

Câmara Municipal re-
cuperou uma vereda 

no Lombo do Alho, nos 
Canhas. Trata-se de uma 
vereda que dá acesso a 
algumas moradias e a 
terrenos agrícolas e que 
se encontrava bastante 
degradada.

Embora a Câmara te-
nha delegado nas Juntas 
de Freguesia a recupe-
ração e manutenção das 
veredas, transferindo 
para o efeito uma verba 
anual na ordem dos 40 
mil euros, tem assumido 
a recuperação de algu-
mas veredas sobretudo 
na freguesia dos Ca-
nhas. No caso da vereda 
do Lombo do Alho, foi 
efetuada a recuperação 
total da vereda, numa 
extensão de mais de 60 
metros.

Esta vereda oferece 
agora melhor acessibili-
dade aos seus utilizado-
res e melhorou as condi-
ções de segurança na sua 
utilização.

vereda e levada nas Feiteiras, nos Canhas, 
estavam em terra e apresentavam diversos 

problemas de segurança e de perda de água de 
rega. A população reivindicava melhores condi-
ções para aquelas infraestruturas há vários anos.

A vereda, essencialmente agrícola, precisa-
va de obras de pavimentação numa extensão de 
mais de 100 metros. Tendo em conta que a Câma-
ra tem apoiado a agricultura, nomeadamente na 
requalificação de infraestruturas de apoio, decidiu 
avançar com a execução desta obra.

As Feiteiras ganharam assim mais um acesso 
pedonal agrícola com todas as condições de segu-
rança e melhores acessibilidades aos seus terre-
nos por parte dos agricultores que nela circulam 
frequentemente.

Obras de 
beneficiação  
em Vereda no Barreiro 
e Feiteiras 

Câmara requalifica 
levada e vereda 
no Barreiro e 
Feiteiras, nos 
Canhas, melhorando 
a acessibilidade 
e minimizando as 
perdas de água de 
rega.

A

A

A Câmara 
continua a 
recuperar 
veredas na 
Freguesia dos 
Canhas, desta 
vez no Lombo 
do Alho.

Vereda 
no Lombo 
do Alho  
recuperada 
e mais 
acessível  
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Mobilidade

A Lombada conta com 
uma praceta com abrigo 
de passageiros, que vem 
beneficiar a população e a 
zona envolvente.

Novo abrigo 
de passageiros,   
melhorias na via e 
criação de praceta na 
Carreira, Lombada

Câmara encontra-se a requalificar 
o espaço público em diversas zonas 

do concelho, através da criação de pra-
cetas ou pequenas zonas de lazer. Neste 
sentido, foi criada uma praceta na zona 
da Carreira da Lombada, onde foi incluído 
um abrigo de passageiros.

Conseguiu-se assim colmatar duas 
necessidades naquela zona do município: 
a criação de um abrigo de passageiros e a 
criação de um pequeno espaço para usu-
fruto da população.

A Câmara adquiriu o terreno em 2020, 
realizou o projeto e adjudicou a obra. Es-
tando concluída, esta Praceta da Carreira 
está agora disponível para uso de toda a 
população.

Esta é a primeira praceta criada na 
Lombada e vem valorizar toda a zona en-
volvente, num investimento que ascende 
os 65 mil euros.

A
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Mobilidade

A
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Novo abrigo 
de autocarro na 
Pereirinha,    
com miradouro ao 
serviço da População
A zona alta da Lombada 
já dispõe de uma nova 
paragem de autocarro com 
abrigo, que protegerá os 
utilizadores de transportes 
públicos em dias de chuva.

Câmara Municipal da Ponta do Sol procedeu à construção 
de um abrigo de autocarro panorâmico na zona alta da 

Pereirinha, na Lombada.
Este abrigo era uma necessidade, sobretudo devido ao fac-

to de não haver sítios para os utentes se recolherem em caso 
de chuva. Resolveu-se assim um problema antigo, aproveitan-
do ainda para criar um espaço de lazer com características de 
pequeno miradouro, que permite usufruir da paisagem fantás-
tica que aquela zona oferece.

Aproveitar a beleza natural das zonas altas do concelho é 
uma prioridade para o atual executivo, que ao promover obra 
pública de qualidade, não só permite resolver problemas anti-
gos, como também permite valorizar zonas do município até 
agora esquecidas.

Este foi um investimento de cerca de 15 mil euros que vem 
beneficiar toda a zona envolvente e proporciona novas zonas 
de interesse para o turismo. 



05.
Cooperação 
entre
administrações
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Cooperação entre administraçõesl

E

Desde 2017 que a 
Câmara tem aumentado 
as transferências para 
as Juntas de Freguesia 
do Concelho. No total, 
em 2021 a Câmara irá 
transferir cerca de 150 
mil euros para limpeza, 
manutenção e reparação 
de veredas, levadas e 
varandas.

m 2021, as Juntas de Freguesia da 
Ponta do Sol irão receber cerca de 

150 mil euros, distribuídos de acordo com 
a área, população e um fator corretivo que 
compense as transferências do estado. 
Este é o maior apoio de que há memória 
às juntas de freguesia.

O dinheiro transferido pelo município 
destina-se à reconstrução e reparação de 
veredas e levadas, à colocação de varan-
das e varandins e recuperação de mobiliá-
rio urbano na área de cada freguesia.

Desde o início deste mandato que a 
Câmara já transferiu mais de meio milhão 
de euros para as Juntas de Freguesia do 
Concelho através da realização de contra-
tos interadministrativos.

Valores dos Contratos 
Interadministrativos por 
Freguesia:

         2017:
Ponta do Sol: 47 mil euros
Canhas: 43 mil euros
Madalena do Mar: 37 mil e 500 euros

         2021:
Ponta do Sol: 51 mil e 746 euros
Canhas: 48 mil e 300 euros
Madalena do Mar: 42 mil e 103 euros
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Câmara transfere 
este ano cerca de 
150 mil euros para as 
Juntas de Freguesia,   
a maior verba de 
sempre



www.cm-pontadosol.pt


