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COM O APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA, ATRAVÉS DA DIVISÃO DO AMBIENTE

PROTEJA O SEU CONCELHO... MANTENHA-O LIMPO!

Zonas balneares de Ponta Delgada 
com vigilância até 30 de setembro

As 6 zonas balneares do concelho de Pon-
ta Delgada (Milícias, Pópulo, Forno da Cal, 
Poços de Capelas/São Vicente Ferreira, Po-
ços Sul dos Mosteiros e praia dos Mostei-
ros) têm vigilância diária alargada, entre as 
09h30 e as 19h00 e até 30 de setembro. 

A 5 destas 6 zonas balneares (a exce-
ção é a praia dos Mosteiros) foi atribuí-
do o galardão europeu “Bandeira Azul”, 
por as mesmas terem água de qualidade 
“Excelente” e as condições de segurança 
exigidas para o efeito. 

 

Ações de educação 
ambiental nas zonas 
balneares 

 
Nas zonas com “Bandeira Azul”, a Câma-
ra de Ponta Delgada está a promover ati-
vidades diversas relacionadas com a edu-
cação/sensibilização ambientais.”Os 
Suspeitos do Costume”, “3 R’s em 3 Mi-
nutos”, “A longa vida dos micoplásticos”, 
“Agir para Prevenir”, “Cada beata no seu 

cinzeiro”, “Ler com sol”, “Observação so-
lar segura” e “Ver para crer - lixo mari-
nho” são as atividades desenvolvidas nas 
5 zonas balneares com “Bandeira Azul”. 
Pretende-se sensibilizar os banhistas para 
questões tão importantes como a corre-
ta deposição do lixo, a proteção do meio 
ambiente, as boas práticas na separação 
dos resíduos e a promoção da leitura na 
praia. Será ainda promovida a recolha de 
resíduos, com vista a alertar para o pro-
blema do lixo marinho nas praias. 

Limpeza diária  
nas praias 

 
No início deste ano, a Câmara de Ponta 

Delgada adquiriu uma viatura para limpe-
za das praias das Milícias e Pópulo, as mais 
frequentadas do concelho, a qual possui um 
sistema de desinfeção e está equipada com 
uma esteira própria para recolher todos os 
detritos que se encontram na areia. 

A nova viatura é autónoma e tem maior 
espaço de manobra para trabalhar, pro-
cedendo à limpeza diária dos areais até jun-
to da linha de água.

OS 3 R’S DA SEMANA

Concelho 
apostado em 
combater lixo 
marinho

O lixo marinho “é um dos maio-
res problemas globais dos nos-
sos tempos”, “tem, sobretudo, 
origem em atividades terrestres 
e é provocado essencialmente 
por comportamentos humanos 
irresponsáveis”. Duas duras 
constatações que se puderam 
ouvir no programa ‘3 R’s em 3 
minutos’ transmitido pela rá-
dio Açores-TSF, tal como o ape-
lo a um maior cuidado na utili-
zação das zonas balneares por 
parte dos banhistas. 

Evitar levar plásticos para as 
praias e piscinas naturais e de-
positar os resíduos nos espaços 

de recolha que estão dotadas, 
são condições ‘sine qua non’ 
para que os banhistas possam 
continuar a usufruir da reco-
nhecida qualidade das águas 
das zonas balneares de Ponta 
Delgada, contribuindo, ao mes-
mo tempo, para levar de venci-
do um problema ambiental que 
está a assolar o mundo. 

Enquanto isso, qualquer um 
que entenda refrescar-se nas seis 
zonas balneares de Ponta Del-
gada sabe que pode desfrutar de 
vigilância durante o período de 
época balnear e que estas reúnem 
todas as condições necessárias 
para o acolhimento de pessoas 
com mobilidade reduzida.

Dias de recolha 
de resíduos  
urbanos (RU)

Zona do Centro Histórico e outras  
próximas conforme o mapa 
Recolha de segunda a sábado, de resíduos in-
diferenciados (orgânicos), a partir das 20:00h. 
Recolha porta a porta de resíduos de embala-
gem de plástico e metal, a partir das 20:00h 
nos seguintes dias:  
2ª feira e 6ª feira 

Recolha de Monstros 
Para solicitar a recolha de monstros (resíduos 
de grandes dimensões) deverá ligar para a  
Linha Verde nº. 800 205 479 (chamada 
gratuita). A recolha é realizada apenas com 
marcação prévia e nos seguintes dias: 
Segunda-feira: Feteiras, Candelária, Ginetes, 
Mosteiros, Sete Cidades, Pilar da Bretanha, 

Ajuda da Bretanha, Remédios da Bretanha, 
Sta. Bárbara, Sto. António, Capelas, S. Vicente 
Ferreira, Fenais da Luz;  
Terça-feira: Fajã de Cima, Fajã de Baixo,  
Livramento e S. Roque;  
Quarta-feira: Arrifes, Covoada, Relva,  
Sta. Clara e S. José;  
Quinta-feira: S. Sebastião e S. Pedro. 

CONTEÚDO PATROCINADO


