Município da Madalena

Informação Municipal

Madalena Distinguida Como
“Comunidade Pró Envelhecimento”

Madalena Bate Recorde Mensal
na Taxa de Reciclagem

Resíduos Reciclados

Galardão atribuído pela Ordem dos Psicólogos enaltece o trabalho desenvolvido pela
autarquia ao longo dos últimos anos, em prol da proteção social e do bem-estar dos idosos
de todo o Concelho.

no Município da Madalena
DEZEMBRO 2020

NOVEMBRO DEZEMBRO
22522 kg

11,17% 14,02%
17720 kg

9,90%

QUANTIDADE
DE RESÍDUOS
RECICLADOS

29940 kg

19940 kg

10,28%

PREÇO A PAGAR
Preço por Tonelada
pago pelo Município
< 10% - 60€
> 10% - 40€
< 30% - 25€
< 40% - 15€

RESÍDUOS RECICLADOS
O Município da Madalena recebeu
o selo “Comunidade Pró-Envelhecimento”, atribuído pela Ordem
dos Psicólogos, com o intuito de
reconhecer e distinguir as comunidades portuguesas, cujas políticas e
práticas demonstrem um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e
bem-sucedido ao longo de todo o
ciclo de vida.
A autarquia madalenense destacou-se das concorrentes pela imple-

mentação estratégica de múltiplos
programas de apoio aos seniores,
nas diversas fases do processo de
envelhecimento, com respostas
adaptadas às necessidades individuais, de modo a promover por um
lado a sua proteção e segurança e
por outro o seu bem-estar.
Projetos como o MadalenAbraça e
a Intervenção Psicosocial com Idosos estão entre as iniciativas mais
enaltecidas pela Ordem, tendo
inclusivamente o MadalenAbraça

sido já anteriormente distinguido a
nível nacional, destacando-se entre
os melhores projetos autárquicos
portugueses, em 2014, nos Prémios
Município do Ano.
Amplamente reconhecido, este
programa de proteção social do
idoso acompanhou diariamente,
nos últimos anos, largas dezenas
de seniores, de todo o Concelho,
prestando de momento apoio a 205
seniores.

Município da Madalena Realiza Obras de
Requalificação na Pontinha e no Areeiro

A par destas empreitadas executadas no âmbito da reabilitação dos estragos
causados pelo furacão Lorenzo, a Câmara procedeu ainda, nesta mesma freguesia,
à requalificação de diversas infraestruturas, nomeadamente o Estádio do Bom Jesus
e a Piscina de São Mateus também danificadas pela intempérie, num investimento
global superior a 68 mil euros.

5220 KG

5600 KG

19120 KG

SEMPRE QUE O VOLUME DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
ENTREGUES PELA AUTARQUIA ASCENDE OS 10%, O PREÇO PAGO
POR CADA TONELADA DE RESIDUOS INDIFERENCIADOS REDUZ
SIGNIFICATIVAMENTE?

O Município da Madalena bateu, em dezembro, o
recorde da taxa de reciclagem. Ao todo os madalenenses
separaram 14,01% do total do lixo doméstico entregue
no Centro de Processamento.
Com uma forte componente de sensibilização
ambiental, a autarquia depositou mais de 183 600
quilos, dos quais 29 940 correspondem a resíduos
recicláveis, recolhidos ao longo do passado mês.
Este valor máximo é resultado do árduo trabalho
de educação ambiental do Município na criação de
uma eco-consciência e do importante contributo de
toda a população, cujo empenho foi determinante na
obtenção deste recorde, pois só a soma das atitudes
individuais faz a mudança.

Canil Municipal Angariou Mais
de Uma Tonelada de Ração na
Campanha de Natal

O Município da Madalena procedeu à requalificação
e reparação dos danos estruturais provocados pelo
Furacão Lorenzo, nos lugares da Pontinha e do
Areeiro, na freguesia de São Mateus, fortemente
atingida por esta catástrofe natural.
Iniciadas após a celebração do Contrato ARAAL
com o Governo Regional, as obras de requalificação

levadas a cabo pela edilidade abrangeram a limpeza,
remoção de pedras e repavimentação com bagacina
cilindrada das áreas costeiras atingidas.
A par destes procedimentos, foi ainda construído um
muro de proteção, em alvenaria de pedra de basalto,
de forma a garantir a segurança dos espaços.

Com uma forte adesão, a
campanha de recolha de
brinquedos e alimentos,
dinamizada pela autarquia em parceria com a
ACANIL ao longo do mês
de dezembro, culminou
na angariação de cerca de
1050 quilos de ração e comida húmida para cão.
Para além dos produtos alimentares, foram ainda recolhidos cerca de cem brinquedos e alguns artigos de
higiene, como escovas e shampoos, que irão contribuir
para o bem-estar pleno dos mais de 70 cães institucionalizados na Madalena.

