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editorial
Nordestenses,

O ano de 2020 foi diferente e até a quadra natalícia teve de ser vivida de outra forma, com maior distanciamento 
social, eventos reduzidos, algumas tradições adiadas, cautelas e precauções acrescidas e tudo isto para que 
nos possamos proteger com o intuito de proximamente voltarmos ao convívio que tanto prezamos. Esta 
quadra natalícia foi assim! No entanto, provavelmente, ofereceu-nos mais tempo para pensar no verdadeiro 
significado do Natal, o nascimento do “Salvador” numa gruta sem mordomias, mas na presença de quem 
“Ele” escolheu, certamente num ambiente familiar com muito amor, paz e alegria. Espero que este Natal 
tenha sido vivido em família e desejo que tenha servido para unir e fortalecer ainda mais todas as famílias 
Nordestenses.
O ano de 2021 está aí e com ele renovam-se as expectativas e esperança de um ano melhor. A Câmara 
Municipal do Nordeste apresentou e a Assembleia Municipal aprovou o novo Orçamento Municipal. Um 
orçamento que ronda os 8 milhões de euros e que irá ao encontro das reais necessidades do Concelho, um 
orçamento realista focado nos e para os Nordestenses, assumindo como prioritário o apoio social, assim 
como o investimento em obras públicas de relevo para o Nordeste, cumprindo escrupulosamente com os 
encargos a que estamos obrigados pelo reequilíbrio financeiro do município. As Juntas de Freguesia assumem 
para nós uma importância vital naquilo que é a nossa estratégia de melhorar a qualidade de vida de todos os 
Nordestenses e, nesse sentido, entendemos reforçar em 10% as verbas transferidas através dos protocolos 
entre a Câmara e as Juntas, possibilitando-lhes um maior poder económico para trabalharem em benefício 
da sua população.
Neste ano de 2021 continuaremos a trabalhar em prol do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de 
vida de todos os Nordestenses. A construção da Capela Mortuária da Vila de Nordeste já iniciou, finalizando 
o processo de apetrechamento deste tipo de infraestruturas em todas as freguesias do Concelho. Iniciaremos, 
brevemente, a requalificação de alguns centros urbanos, nomeadamente a construção da nova Praça da 
Achada, a beneficiação do centro urbano junto à Igreja na Freguesia de 
Santana e na Lomba da Fazenda com o novo jardim e parque de lazer 
situado nos terrenos do antigo campo de futebol da freguesia.
Partimos para 2021 com muita esperança e com sentido de missão, 
sempre focados no Nordeste e nos Nordestenses, pretendemos 
um concelho melhor, uma terra de oportunidades, que consiga 
atrair e fixar a população.  De acordo com o estudo da 
empresa de Rating, Markteste, o Nordeste aparece muito bem 
posicionado no que concerne ao seu dinamismo, no entanto, 
queremos mais, temos a responsabilidade de projetar um 
Nordeste preparado para o futuro. 

Nordestenses, 
desejo-vos um excelente ano de 2021.

O Presidente,
António Miguel Soares
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O Caminho da Fajã do Araújo foi melhorado no âmbito da Empreitada de Requalificação e Pavimentação 
de Arruamentos do Concelho, executada em 2020 e que abrangeu todas as freguesias que tinham 
necessidade de repavimentação, algumas delas de grande urgência dado o elevado estado de degradação.
A pavimentação em asfalto estendeu-se do início do caminho, junto à Estrada Regional, até ao parque de 
estacionamento da fajã. Da zona de estacionamento até à beira mar, também acessível através de viatura, 
o pavimento colocado foi em betão tendo em conta a inclinação do troço. 
A Fajã do Araújo ficou valorizada com a pavimentação do acesso, incluindo as moradias sazonais que ali 
existem e os seus proprietários. O trilho pedonal de ligação da Fajã do Araújo à Praia do Lombo Gordo 
também ficou beneficiado, podendo os pedestrianistas descer confortavelmente de viatura e deixá-la 
estacionada no parque ali existente.
Este antigo acesso pedonal entre a fajã e o Lombo Gordo obriga a algum cuidado com a instabilidade da 
encosta em dias de chuva e de ventos mais fortes. 

CAMINHO DA FAJÃ DO ARAÚJO
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A Empreitada de Adaptação e 
Ampliação do Antigo Matadouro 
Municipal a Capela Funerária foi 
adjudicada, na sequência de concurso 
público, à empresa José de Simas 
Moniz e Filhos Lda. 
A obra terá o custo de 374.497.82€, e 
inclui além da adaptação e ampliação 
do matadouro a execução dos 
respetivos acessos de forma a que a 
capela tenha uma boa acessibilidade.
Há vários anos que a população da Vila 
do Nordeste ansiava por uma capela 
funerária independente da capela 
mortuária do Centro de Saúde do 
Nordeste, uma vez que a atual capela 
por vezes não se encontra disponível 
por ser o espaço destinado a doenças 
contagiosas, como foi o caso da Gripe 
A e atualmente da Covid-19.
Deixando de ter as funções para que 
foi criado o matadouro municipal, a 

ASSINATURA DO 
CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DA CAPELA 
FUNERÁRIA DA VILA

câmara considerou a adaptação deste 
edifício a capela funerária, dando-
lhe outra função e evitando que se 
degradasse com o tempo, e também 
por estar relativamente próximo do 
cemitério da freguesia.

ob
ra

s
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Beneficiação do Bairro Social da Courela
Lomba da Fazenda

Beneficiação do Bairro Social N. S. da Luz - Pedreira

obras
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Melhoramentos na oficina 
do parque de máquinas da 
Câmara Municipal

obras

Adaptação da antiga carpintaria a zona de 
arrumos de viaturas e materiais 
parque de máquinas da Câmara Municipal 
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Beneficiação geral dos 
Campos de Futebol da 

Pedreira e da 
Lomba da Fazenda
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Saneamento Básico da Feteira Pequena 
Santana

obras
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Vedação de terrenos adquiridos pela Câmara 
Municipal na Rua Pacheco Monte para a construção 
de habitação social
Vila do Nordeste
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Reparações no edifício dos 
Paços do concelho 

ob
ra

s

Melhoramento de passeio na Assomada 

Execução de paredão na Rua da Canada – Algarvia
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Reparações no telhado da EBJI da 
Vila do Nordeste  

Obras de manutenção da EBJI Manuel Inácio de Melo - Salga
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Beneficiação da pintura de exterior da Ermida da Nazaré – Vila do Nordeste 

Ermida da Nazaré – Vila do Nordeste 

Ermida da Nazaré – Vila do Nordeste 

Beneficiação de pintura de paragens de autocarro em todas as freguesias 
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Início dos trabalhos de reparação de passeio nas Almas de Baixo - Fazenda 

Execução de vedação de moradia do município na Rua da 
Autonomia Vila do Nordeste 

Trabalhos de iluminação e decoração de Natal

Início da reparação de pinturas dos parques de estacionamento do 
concelho
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proteção civil

A câmara municipal distribuiu rádios 
portáteis por todos as juntas de 
freguesia, na sequência da montagem, 
pela câmara municipal, da rede de 
radiocomunicações digital em VHF 
para o Serviço Municipal de Proteção 
Civil.
É objetivo desta rede ser um meio 
de auxílio às comunicações de 
emergência de Proteção Civil em 
situações de ocorrência de eventos 
extremos associados a gestão de riscos 
naturais e tecnológicos no território 
municipal, de modo a assegurar de 
forma eficaz e fiável as comunicações 
móveis privativas de voz e dados das 
equipas da estrutura operativa.
A rede de radiocomunicações digital 
VHF já se encontra em funcionamento 
e está a ser preparada uma formação 
com todos os presidentes das juntas 
de freguesia para uso do equipamento.

RÁDIOS PORTÁTEIS PARA 
TODAS AS JUNTAS

O exercício A Terra Treme, da 
Autoridade Nacional de Proteção 
Civil, regressou a 5 de novembro. 
Pretende-se alertar e sensibilizar a 
população sobre como agir antes, 
durante e depois da ocorrência de um 
sismo.
Tem a duração de apenas 1 minuto, 
durante o qual os participantes são 
convidados a executar os 3 gestos 
que salvam: BAIXAR, PROTEGER E 
AGUARDAR.
Todos podem e devem participar 
nestes exercícios: individualmente ou 
em grupo, em qualquer local onde se 
encontrem, para que todos estejamos 
mais treinados para responder 
da forma mais correta à possível 
ocorrência de sismo.

A TERRA TREME
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APOIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO
social

EMERGÊNCIA SOCIAL

PREOCUPAÇÃO COM O EMPREGO

OBRAS NA HABITAÇÃO

NATALIDADE

Mais famílias do concelho tiveram, no último trimestre 
do ano, o apoio da câmara municipal para aquisição de 
bens de primeira necessidade. Este apoio é concedido em 
situações em que o requerente tem esgotados os recursos 
financeiros para responder a situações pontuais de saúde, 
de alimentação ou de pequenas obras nas habitações 
consideradas essenciais à saúde e bem-estar.

O emprego é o que mais preocupa a câmara municipal 
neste momento, tendo em conta que uma percentagem 
significativa de pessoas do concelho está integrada em 
programas sociais.
A preocupação é acentuada com a pandemia Covid-19. 
Com a ajuda do Governo Regional, através de mediadas 
como o “lay off” e dos apoios à retoma económica, as 
empresas deram continuidade ao seu trabalho e as pessoas 
mantiveram a sua atividade, mas prevê-se que terminados 
os apoios os números do desemprego possam crescer. 
Tem havido um maior apoio do Executivo Regional no que 
respeita à aprovação de programas sociais, que a câmara 
considera como sendo muito positivo, e são esses programas 
que vão auxiliando a população nordestense e resolvendo a 
situação de várias pessoas. Contudo, não se fala de criação 
de emprego mas de ocupação para o trabalhador, facto que 
preocupa o município.

Entre outubro e dezembro foi concedido pela câmara 
mais um subsídio ao abrigo do Regulamento de Apoio à 
Natalidade.
O valor monetário atribuído varia entre os 300 e os 400 euros 
e tem como finalidade estimular a natalidade ao auxiliar 
os pais dos recém-nascidos nos encargos acrescidos ao 
orçamento familiar que traz o aumento da família. 

A câmara municipal apoiou mais cinco famílias entre 
outubro e novembro de 2020, havendo outros pedidos de 
apoio pendentes de deliberação no mês de dezembro. São 
sobretudo casais jovens, mas também munícipes com mais 
idade, com incapacidade financeira para proceder a obras 
de melhorias nas habitações, especificamente habitação 
degradada ou com necessidade de obras essenciais.
O apoio financeiro concedido pela câmara foi destinado a 
obras de beneficiação, pintura de interiores e exteriores, 
montagem de janelas e portas, substituição de beiral e de 
coberturas, entre outras beneficiações. 
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A câmara municipal distribuiu 150 
cabazes de bens alimentares essenciais 
por famílias carenciadas do concelho. 
A carência socioeconómica foi o 
critério usado pelo município para a 
seleção das famílias beneficiárias, com 
base no levantamento efetuado pelas 
juntas de freguesia, o ISSA, o gabinete 
de Ação Social do município e o Lions 
Clube do Nordeste, sendo esta última 
entidade parceira da iniciativa através 
da oferta de bens que completam os 
cabazes.
Os cabazes que a câmara municipal 
distribuiu pela centena e meia de 
famílias visaram proporcionar um natal 
mais igualitário a todas as famílias do 
concelho independentemente da sua 
condição económica e social atual.

CABAZ ALIMENTAR PARA 
150 FAMÍLIAS

A Câmara Municipal do Nordeste não programou a comemoração 
de Passagem de Ano na sede do concelho, nem a habitual animação 
de natal, em consequência da pandemia Covid-19. Por prudência 
e em consonância com as orientações das autoridades de saúde 
regionais, a câmara municipal procedeu apenas à abertura da 
iluminação de natal.
As verbas que estavam alocadas para os eventos de fim de ano 
foram transferidas para a área social, sendo reforçada a atribuição 
dos cabazes a famílias carenciadas do concelho (150 cabazes), 
assim como cedida uma pequena lembrança aos idosos detentores 
do Cartão Municipal do Idoso.

DESPESA COM EVENTOS DE FINAL DE ANO 
TRANSFERIDA PARA APOIO SOCIAL 

Ao longo do ano, através de programas 
sociais criados pela autarquia, a 
Câmara Municipal do Nordeste apoia as 
famílias do concelho economicamente 
mais frágeis.

social
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O presidente da Câmara Municipal 
do Nordeste, António Miguel Borges 
Soares, recebeu o subintendente 
Marco Aurélio Fernandes Lobato, 
comandante da Divisão Policial de 
Ponta Delgada. 
O comandante da Divisão Policial 
de Ponta Delgada deslocou-se aos 
Paços do Concelho para apresentação 

NOVO COMANDANTE DA PSP

Enquanto se verificar a situação de 
calamidade pública no território na-
cional e regional, a câmara municipal 
deliberou autorizar despesas inerentes 
à eventual necessidade de aplicar me-
didas de prevenção e combate à pande-
mia Covid-19.
Entre estas medidas estão a utilização 
de imóveis para efeito de alojamento 
de pessoas com infeção ou em isola-
mento profilático, despesas inerentes à 
alimentação e todas as outras conside-
radas necessárias à prevenção e com-
bate, inclusive o apoio a entidades e 
organismos do concelho devidamente 
fundamentadas.

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO À COVID-19

Por proposta do Grupo do Partido Social 
Democrata, a Assembleia Municipal 
aprovou, por unanimidade, um Voto de 
Pesar pelo falecimento do Sr. Avelino 
Teves Melo, empresário deste concelho, 
prestigiado nordestense, natural e 
residente na Lomba da Fazenda, falecido 
no passado dia 16 de novembro aos 86 
anos de idade. 
Foi considerado no voto o dinamismo 
empresarial do Sr. Avelino Melo, que 
o caracterizou toda a vida, que de 
uma pequena mercearia e graças ao 
seu empreendedorismo transformou 
o negócio familiar, fundando várias 
empresas como a Melo e Lima (firma de 
eletrodomésticos e mobiliário), a Avelino 
e Filhos, Lda., dedicada à lavoura, 
assim como uma firma de alojamento 
local, sempre com o objetivo de criar 
desenvolvimento e emprego. 

VOTO DE PESAR FALECIMENTO 
SR. AVELINO TEVES MELO

de cumprimentos ao presidente do 
município, acompanhado pelo chefe 
da Esquadra da PSP do Nordeste, 
Pedro Soares. 
No encontro foi partilhado com o 
novo comandante as questões que 
mais preocupam a Câmara Municipal 
do Nordeste no âmbito da segurança e 
do bem-estar da população.

A par do seu dinamismo empresarial 
de sucesso, o Sr. Avelino Melo revelou-
se sempre um cidadão preocupado 
com os problemas sociais e com o 
desenvolvimento da sua terra e do 
concelho, tendo desempenhado os 
cargos de presidente da Junta de 
Freguesia da Lomba da Fazenda, do 
Clube Desportivo (antes da formação do 
Fazenda Sport Clube) e da Filarmónica 
Imaculada Conceição, assim como tendo 
feito parte de algumas instituições de 
solidariedade social, como a Misericórdia 
de Nordeste.
A sua ação meritória a bem do concelho 
e da sua freguesia natal foram motivo de 
reconhecimento público, sendo agraciado 
em 2008 com a Medalha de Mérito 
Municipal do Concelho do Nordeste e em 
2018 com o título de Cidadão Honorário 
da Freguesia da Lomba da Fazenda.
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O orçamento da Câmara Municipal do Nordeste para 2021 será de 8 milhões de 
euros (8,107.194€), mais 2,1 milhões de euros relativamente a 2020, destinados a 
reforçar o investimento em obras públicas e o apoio social às famílias.

ORÇAMENTO AUMENTADO EM 2,1 MILHÕES DE EUROS

ORÇAMENTO DA 
CÂMARA PARA 2021

A câmara municipal conta com os fundos 
comunitários para a execução de obras 
públicas, como é o caso do aumento do 
Parque Industrial da Vila do Nordeste, 
no valor de cerca de 1 milhão e 400 
mil euros (1.400.000€), o reforço de 
equipamentos para o Serviço Municipal 
de Proteção Civil (126.283.45€), a 
racionalização energética (108.231.91€) 
e administração inteligente (409.713.69) 
de edifícios municipais. 

Está igualmente prevista a requalificação do 
centro urbano de algumas freguesias e de 

zonas turísticas do concelho, a conservação e 
melhoramento do património municipal, a que 
se pretende dar continuidade, e a remodelação 

de algumas escolas primárias do Plano dos 
Centenários.

REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE 
ALGUMAS FREGUESIAS 
E ESCOLAS PRIMÁRIAS 

OBRAS EXECUTADAS COM 
FUNDOS COMUNITÁRIOS 

m
un
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O Plano e Orçamento para 2021 
tem uma preocupação com as 
empresas de construção civil do 
concelho e consequentemente com os 
trabalhadores que estas empregam, 
de modo a manter o emprego, indo a 
grande aposta do município na área 
das obras públicas ao encontro deste 
objetivo.

Quanto ao reforço da área social, este vai sobretudo 
para a manutenção e aumento dos apoios à habitação 
degradada, reforço dos apoios sociais disponibilizados 

pelo Governo Regional, incluindo a ocupação de 
desempregados, e o reforço dos apoios à habitação 

social e de emergência social.

As transferências para as juntas de 
freguesia sofrem um aumento de 10% 
no orçamento de 2021, justificado 
pelo aumento dos encargos com 
salários, pagamentos de impostos e 
outros, em que as juntas de freguesia 
se veem confrontadas com uma real 
diminuição dos valores resultantes 
dos protocolos de execução/delegação 
de competências. O aumento do valor 
dos protocolos de todas as juntas vem 
apoiar a ação das autarquias locais 
junto da sua população, permitindo-
lhes continuar a aproveitar os 
programas sociais para apoio ao 
emprego.

HABITAÇÃO SOCIAL E JOVEM

COOPERAÇÃO COM A 
CONSTRUÇÃO CIVIL E 
GARANTIA DE EMPREGO 

AUMENTO DAS 
TRANSFERÊNCIAS 
PARA AS JUNTAS
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Por proposta dos membros eleitos 
pelo Partido Social Democrata, a 
Assembleia aprovou por maioria 
um Voto de Saudação ao novo 
Governo Regional dos Açores, cujos 
resultados ditaram, refere o voto, 
“a perda da maioria absoluta do 
Partido Socialista  nos Açores e 
que traduziu o desejo de mudança 
após 24 anos de poder socialista 
na Região, refletindo o desencanto 
dos açorianos pelas políticas 
desenvolvidas sem que os graves 

VOTO DE SAUDAÇÃO AO NOVO GOVERNO REGIONAL

O presidente da Câmara Municipal 
do Nordeste recebeu nos Paços do 
Concelho a deputada Sabrina Furtado 
e o deputado eleito pelo concelho do 
Nordeste Flávio Soares. A reunião com 
a Câmara Municipal do Nordeste veio 
na sequência da ronda de visitas que a 
deputada Sabrina Furtado está a fazer 
pelas câmaras municipais e juntas de 
freguesia da Região com a finalidade 
“de demonstrar a abertura que o novo 
Governo Regional terá com todas as 
autarquias dos Açores”.

DEPUTADOS DO PSD REÚNEM-SE COM A AUTARQUIA

O presidente da Câmara do Nordeste 
apresentou aos deputados as 
aspirações que tem para o concelho 
e os investimentos que necessitam 
do apoio do Governo Regional, e 
congratulou-se com a preocupação 
e importância que está a ser dada às 
autarquias pelos deputados recém-
eleitos na busca de respostas para os 
problemas com que se deparam os 
concelhos. 

problemas da pobreza, desemprego, 
emigração e despovoamento das ilhas 
e concelhos mais pequenos tenham 
sido resolvidos”.
O voto considera também o quadro 
parlamentar saído do ato eleitoral, que 
permitiu um entendimento positivo 
entre as forças políticas regionais, de 
que resulta um governo de “Aliança 
Democrática”, constituído pelo PSD, 
CDS-PP e PPM. 
O voto considera ainda o resultado 
que o Partido Social Democrata 

Flávio Soares eleito pelo concelho 
do Nordeste 
António Miguel Soares manifestou 
também a satisfação da autarquia 
por ter nesta Assembleia Regional 
um deputado eleito pelo concelho 
do Nordeste, garantia de maior 
proximidade e diálogo entre governo 
e município.

(PSD) obteve no Nordeste, “um dos 
melhores resultados de todos os 
Açores, com 46,48%, que revelam 
bem a insatisfação dos nordestenses 
face ao abandono a que foi votado o 
concelho”.
Por último, considera que com 
este novo governo estão criadas 
justas expectativas para que alguns 
problemas dos açorianos possam ser 
resolvidos.

m
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A Câmara Municipal do Nordeste pediu 
ao Ministério da Justiça a resolução da 
doação dos terrenos sitos no Largo do 
Jogo da Choca destinados à construção 
do Palácio da Justiça, a qual não veio a 
concretizar-se. 
Os terrenos foram doados pela câmara 
ao Ministério da Justiça no ano de 2005, 
a pedido do mesmo como condição para 
que fosse construído o novo edifício, 
assumindo o Ministério o encargos com 
a obra. 
Os terrenos doados pela câmara, sitos na 
Rua António Alves de Oliveira, entretanto 

DEVOLUÇÃO DOS TERRENOS DESTINADOS 
À CONSTRUÇÃO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA 

ajardinados, junto ao Posto de Turismo 
do Nordeste, nunca chegaram a ser 
utilizados na sequência da reforma do 
mapa judicial, também no ano de 2005, 
e que incluiu, entre outras medidas, a 
extinção de vários tribunais, incluindo 
o do Nordeste, considerando o reduzido 
movimento processual verificado neste 
concelho.
Com a resolução da doação dos terrenos, 
a câmara municipal tenciona dar outra 
utilidade a esta zona nobre do centro da 
Vila do Nordeste.

Os dados estatísticos publicados 
pela plataforma Pordata, referentes 
ao período de 2010 a 2018, sobre o 
município do Nordeste, apontam para 
uma redução ligeira da população, 
acompanhando a tendência comum a 
outros concelhos mais rurais que têm 
dificuldade em fixar a população mais 
jovem por falta de oferta de emprego.
O município do Nordeste conta, 
atualmente, com quatro mil oitocentos 
e sessenta e nove habitantes (4869) e 
os números continuam a apontar para 
alguma perda da população, baixa taxa 
de natalidade e mais óbitos do que 
nascimentos.
Em 2010 residiam no Nordeste quatro 
mil novecentos e oitenta e oito 
indivíduos (4988). Em 2018 o número 
baixou para quatro mil oitocentos e 
noventa e um (4891), menos noventa 
e sete. 
Os números vão no sentido de um 
maior envelhecimento da população. 
Em 2018 por cada 100 residentes, 
havia 14 jovens com menos de 15 anos, 
68 adultos e 18 idosos com 65 anos ou 
mais.
O índice de constituição de famílias, 
também revela um quase empate 
entre casamentos e divórcios. Em 2010 
registaram-se 19 casamentos e 17 
divórcios. Em 2018, 14 casamentos e 15 
divórcios. Este número de divórcios em 
2018, maior do que de casamentos é 
ainda provisório nos dados publicados.

EVOLUÇÃO DO CONCELHO DO NORDESTE ENTRE 2010 E 2018

Índice de população ativa é positivo 
A população em idade ativa é um 
dos índices que apresentam variação 
positiva, sendo que a percentagem 
é de 64,8% em 2010 e em 2018 sobe, 
ligeiramente para 68,1%, uma variação 
positiva de 3,3%.
Em 2018, os ensinos Pré-escolar, Básico 
e Secundário registavam um total de 
setecentos e sessenta e três alunos, 
menos 136 do que nos anos anteriores.
Os rendimentos do trabalho estão 
abaixo da média nacional. Em 2018, o 
ganho médio mensal dos trabalhadores 
por conta de outrem era de 843,00€, 
menos 324,00€ do que o todo nacional 
que era, então, em 2018, de 1167,00€. 
Ainda no mesmo ano, desceram 
os números de pensionistas da 
Segurança Social e dos beneficiários do 
Rendimento de Inserção. Mil e setenta 

e quatro pensões da Segurança Social 
em 2010. Novecentos e oitenta em 
2018, uma descida de 84 pensionistas. 
Duzentas e quarenta e duas pensões da 
caixa de aposentações em 2010, 287 em 
2018, uma subida de 45 pensionistas. 
Seiscentos e trinta e sete beneficiários 
do rendimento social de inserção em 
2010 contra quinhentos e cinquenta 
e quatro em 2018, uma descida de 83 
beneficiários. 
Saldo financeiro da câmara é positivo 
Saldo positivo registou o município do 
Nordeste em 2018. Neste último ano o 
saldo financeiro da Câmara era de um 
milhão e quatrocentos e sessenta e 
nove euros.

(Informação compilada pela RTP Açores)
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A Marktest, empresa de rating, 
responsável por rastrear as áreas em 
que os 308 municípios portugueses 
demonstram maior dinamismo, coloca 
o concelho do Nordeste, no ranking 
apresentado em 2020, em alguns 
lugares de topo (numa escala de 1 a 20) 
em comparação com outros concelhos.
Além das áreas mais fortes de cada 
município são sugeridas melhorias em 
várias áreas num total de 600 variáveis. 
O concelho do Nordeste ocupa o 1º 
lugar na categoria de concelho com 
maior percentagem de resíduos urbanos 
recolhidos por recolha seletiva; o 4º lugar 

RANKING 
COLOCA O NORDESTE 
EM LUGARES DE TOPO

A taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) 
continua em 2021 com o valor mais alto do 
imposto, de 0,45%, em virtude da situação de 
Reequilíbrio Financeiro em que se encontra a 
câmara municipal.
Contudo, a população irá beneficiar, em média, de 
uma poupança de 5% em relação ao ano anterior 
em consequência do ajustamento na classificação 
das zonas, que baixou a taxa aplicável em várias 
partes do concelho. 
O valor da receita do IMI estimado para 2021 é de 
418.739 euros e de 11.456 em derrama. 

IMI PARA 2021
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como concelho com menor disparidade 
salarial por género (diferença do salário 
entre homens e mulheres) e o 8º lugar 
como concelho com maior número de 

Prédios devolutos 
Será aplicada a majoração (aumento) de 3% 
da taxa de IMI aos prédios ou parte de prédios 
urbanos degradados para os quais a câmara 
municipal tenha determinado a execução de 
obras de conservação necessárias à correção de 
más condições de segurança ou de salubridade, 
ou melhoria do arranjo estético, ao abrigo do 
disposto na lei, enquanto não forem concluídas 
as obras intimadas por motivos alheios ao 
município. 

estabelecimentos escolares por 10000 
habitantes.
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A câmara procedeu à abertura de concurso público para a execução da Empreitada 
de Implementação da Eficiência Energética em seis edifícios do município, objeto de 
candidatura aos fundos comunitário (PO Açores 2020) e que vem permitir dotar os edifícios 
com as mais recentes tecnologias e soluções com vista à redução de consumos energéticos.
Os edifícios alvo de intervenção serão os Paços do Concelho, o Centro Municipal de 
Atividades Culturais, a Escola EBJI da Lomba da Fazenda, a Escola EBJI da Vila de Nordeste, 
o Campo de Jogos Municipal e o edifício da Divisão de Obras e Urbanismo da Câmara 
Municipal. 
Em cada edifício serão implementadas medidas de eficiência energética, nomeadamente 
nos sistemas de iluminação, e através da instalação de sistemas solares fotovoltaico, para 
autoconsumo. Também está prevista a instalação de detetores de movimento e de sistemas 
de controlo de iluminação nos edifícios a intervir.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS  

ambiente
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A Sala de Exposições do Municipio abriu em novembro 
uma mostra de faiança portuguesa, coleção particular do 
nordestense Nuno Costa, natural e residente na freguesia 
da Salga.  
As peças apresentadas datam de 1947 até à atualidade, 
podendo ser observadas as alterações ao nível do design e 
do fabrico de quatro empresas que se distinguem a nível 
nacional, designadamente, Bordallo Pinheiro, Faióbidos, 
Olfaire e Coldar.
As faianças voltaram mais recentemente a ganhar um lugar 
de destaque na casa dos portugueses e no estrangeiro como 
peças decorativas ou de uso.
A exposição estará aberta ao público até 31 de janeiro, 
de segunda a sexta feira, entre as 8h30 e as 16h30 sem 
interrupção. 

FAIANÇA PORTUGUESA PARA VER ATÉ 
31 DE JANEIRO
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Foi deliberada a atribuição de 5.500 euros à comissão 
fabriqueira da Igreja Matriz São Jorge para apoio à execução 
de um novo guarda-vento.
O apoio concedido pela câmara tem em consideração 
a indisponibilidade financeira da comissão fabriqueira 
para a execução das obras, em virtude de ter substituído 
recentemente todas as portas e janelas do edifício, e porque 
se trata de um equipamento de uso coletivo, importante 
para a comunidade e de grande interesse religioso, cultural 
e arquitetónico.

APOIO À IGREJA MATRIZ DE SÃO JORGE 

Para assinalar a data de São Martinho, e 
não tendo a Junta de Freguesia de Nordeste 
organizado o habitual convívio em consequência 
das restrições da pandemia, a câmara municipal 
ofereceu à população castanhas assadas, à 
moda do continente português, em carrinho 
ambulante.  
Quem passou pela Praça da República pôde 
degustar umas castanhas assadas e beber um 
vinho abafado, sem que houvesse qualquer risco 
de incumprimento das regras de saúde em vigor. 
A pequena comemoração do São Martinho 
associou-se à abertura da exposição de Faiança 
Portuguesa na Sala de Exposições do Município.

CASTANHAS ASSADAS

Quem passou pela Praça da República 
no São Martinho pôde saborear 
castanhas assadas à moda do 
continente português acompanhadas 
do nosso vinho abafado.

cu
lt

ur
a
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A Câmara Municipal do Nordeste procedeu à abertura da iluminação 
de Natal da sede do concelho na véspera do feriado de 8 de dezembro. 
Em consequência da pandemia Covid-19 e em cumprimento das 
orientações e restrições em vigor, não foram associados à abertura da 
iluminação eventos musicais ou outras iniciativas de forma a evitar a 
concentração de pessoas.
O município voltou este ano a incluir novidades na iluminação e nos 
motivos decorativos, sobretudo do centro da Vila do Nordeste.
A iluminação promovida pela autarquia procurou, como habitualmente, 
dinamizar o comércio local na expetativa de que mais pessoas fizessem 
as suas compras de Natal no concelho.

ILUMINAÇÃO DO CENTRO 
DA VILA FOI RENOVADA  

cu
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Associada à iluminação, esteve patente ao público uma 
exposição de postais de Natal, datados da primeira metade 
do século XX até ao início do milénio, para que os visitantes 
pudessem viajar por Natais de outrora. 
O postal de Natal foi nos últimos anos quase que totalmente 
substituído pelas novas tecnologias, perdendo-se um 
pouco desta tradição da troca de postais entre famílias e 
amigos. Até há poucos anos, o postal, vindo sobretudo 
dos familiares da América e do Canadá, servia também de 
motivo decorativo da árvore de Natal.

RECORDAR O 
POSTAL DE NATAL

A aposta do município na iluminação 
procurou apoiar o comércio local 
no sentido de atrair mais pessoas à 
sede do concelho para as habituais 
compras de Natal.
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A Organização das Nações Unidas (ONU) completou 75 anos a 24 de outubro, data que 
a Organização considerou de grande importância, sobretudo no atual contexto da crise 
resultante da pandemia da Covid-19.
Por esta razão, foi lançada, pelas Nações Unidas, uma iniciativa à escala europeia, junto 
de inúmeras entidades para que se juntassem simbolicamente a esta ocasião iluminando 
a azul - a cor da ONU – edifícios e monumentos icónicos, a demonstrar como os países, as 
cidades e as comunidades defendem e promovem a missão e os valores desta organização: 
“manutenção da paz e segurança internacionais, promoção dos direitos humanos, 
redução das desigualdades e prosperidade para todos”.
A Câmara Municipal do Nordeste associou-se à iniciativa iluminando de azul a Matriz 
de São Jorge.

PANDEMIA UNE VILAS E CIDADES 
NO ANIVERSÁRIO DA ONU 

cultura
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A câmara municipal modernizou e reforçou a sinalética do Parque 
da Ribeira dos Caldeirões. Além disso, foi criado um circuito 
interpretativo do parque que inclui a história e o funcionamento 
dos moinhos de água, a produção do milho e do trigo no Nordeste, 
memórias do parque, clima, geologia, flora e fauna, e um espaço 
mais direcionado para crianças. 
O circuito interpretativo recém-criado, juntamente com a nova 
sinalética, convida a uma visita ou revisita ao Parque da Ribeira dos 
Caldeirões, podendo o visitante fazer o registo da sua passagem 
pelo local nos postos de fotografia que foram estrategicamente 
ali colocados. 
O Parque da Ribeira dos Caldeirões é ponto de paragem obrigatória 
não só no Nordeste como na ilha de São Miguel.

PARQUE DA RIBEIRA DOS 
CALDEIRÕES COM NOVA 
SINALÉTICA E
CIRCUITO INTERPRETATIVO 

O Parque da Ribeira dos Caldeirões 
está entre os pontos turísticos 

mais destacados nos guias e nas 
plataformas digitais de divulgação da 

ilha de São Miguel.
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Logo no início do novo ano, a 
câmara municipal terá disponível 
nos postos de informação do 
concelho e nos principais da ilha de 
São Miguel um guia turístico novo. 
Este guia inclui sugestões novas para 
quem nos visita, nomeadamente, 
um roteiro para crianças, atividades 
na natureza, um roteiro dos 
miradouros, dicas para dias de chuva, 
a identificação e interpretação de 
algum património muito próprio do 
concelho, um itinerário para quem 
tenha apenas um dia disponível para 
visitar o Nordeste, uma sugestão de 
locais de visita obrigatória e outras 
ofertas de interesse que o Nordeste tem. 

NOVO GUIA TURÍSTICO DO NORDESTE

Para ajudar o setor do comércio que 
trabalha mais diretamente com o 
turismo, a câmara municipal lançou 
uma campanha de final de ano em 
Ponta Delgada, através de outdoor 
e também dos jornais, a promover a 
oferta diferenciada que o Nordeste 
poderia proporcionar a quem quisesse 
passar por cá o período de descanso do 
Natal e de Ano Novo.
Não podendo a oferta ser propriamente 
de animação, face à pandemia Covid-19, 
optou-se por divulgar o alojamento 
de qualidade que o concelho tem e 
as belezas naturais como a Serra da 
Tronqueira, o Pico da Vara, as Reservas 
Florestais e o Parque da Ribeira dos 
Caldeirões (que também têm a sua 

CAMPANHA DE 
FINAL DE ANO

beleza de inverno), os nossos produtos 
tradicionais das padarias, o artesanato 
de qualidade da Casa de Trabalho do 
Nordeste e os espaços expositivos com 
destaque para a galeria do município. 
A sala de exposições do posto 

turismo

de turismo voltou a ter aberto o 
mercadinho de artesanato local, 
constituindo mais uma oferta para 
quem nos visitou no período festivo do 
Natal. 
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turismo
TRILHO DO 

“POÇO AZUL” 

O Centro Desportivo e Recreativo 
do Nordeste realizou em novembro 
um passeio pedestre pelo trilho do 
“Poço Azul”, nome pelo qual é mais 
conhecido o Percurso Pedestre Padrão 
das Alminhas/Salto da Farinha, na 
freguesia da Achadinha. 
Foi uma boa oportunidade para quem 
ainda não conhecia o trilho, podendo 
os 17 participantes desfrutar de um 
guia e fazê-lo de forma gratuita. 
O Percurso Pedestre Padrão das 
Alminhas/Salto da Farinha é uma 
rota linear que liga as freguesias 
da Achadinha e Salga passando por 
locais de enorme beleza natural e de 
relevância histórica. 
Ao longo dos últimos meses o Centro 
Desportivo organizou vários passeios 
pedestres, nomeadamente à Fajã 
do Araújo, ao trilho Quinhentista, 
ao Percurso Pedestre da Ribeira dos 
Caldeirões e ao Percurso Pedestre da 
Lomba da Fazenda.
O trilho do “Poço Azul”, sempre muito 
procurado, encerrou a iniciativa “Sábados 
da Natureza” do ano de 2020.
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O concelho do Nordeste passará a ter uma página de internet exclusivamente dedicada ao turismo. A página 
visitnordeste.pt foi criada pela câmara municipal no âmbito do Plano Estratégico de Marketing Territorial do Concelho 
do Nordeste (plano orientador do desenvolvimento turístico do concelho) e da Carta Europeia de Turismo Sustentável 
das Terras do Priolo, da qual a autarquia é parceira.
Com a criação deste site totalmente direcionado para a oferta turística do concelho torna-se muito mais fácil e rápido 
a qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, encontrar o concelho do Nordeste através de qualquer motor de 
busca.
A aposta na criação do site visa aumentar substancialmente o número de turistas que programa a sua viagem para a 
ilha de São Miguel e que vai querer visitar o Nordeste e se possível optar por este lado da ilha durante a sua estadia 
por cá.

visitnordeste.pt  



APOIO ANUAL DE 25 MIL EUROS À ESCOLA 
PROFISSIONAL 

VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR
A CPCJ do Nordeste levou a cabo, no mês de outubro, mais uma 
ação associada à problemática da “Violência em Meio Escolar 
– Bullying”, que contou, mais uma vez, com a colaboração da 
EBS do Nordeste e com a Equipa da PSP “Escola Segura” e teve 
como destinatários os alunos do 5º ano.

Foi aprovado pela câmara municipal o apoio anual de 25 mil euros destinado ao funcionamento da 
Escola Profissional do Nordeste, cujo financiamento, oriundo de fundos europeus, tem vindo a ser 
reduzido nos últimos anos através da diminuição de cursos e de verba. 
O apoio do município tem em consideração a importância do ensino profissional para a formação de 
muitos jovens do concelho que optam pela especialização numa área de trabalho após concluído o 
ensino preparatório. 
Há 22 anos que a Escola Profissional do Nordeste tem sido responsável pela formação de dezenas de 
nordestenses. 
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A Escola Básica e Secundária do Nordeste celebrou em novembro o 49º aniversário.
O presidente da Câmara Municipal do Nordeste associou-se à comemoração do 
aniversário de tão importante instituição do concelho, que, a completar quase meio 
século de vida, tem sido responsável pela escolarização de centenas de nordestenses.
Na cerimónia de aniversário deste ano, a escola homenageou todas as entidades 
intervenientes no surto de Covid-19 que atingiu o concelho do Nordeste, 
concretamente o Lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste. 

ESCOLA HOMENAGEIA A CÂMARA 
NO COMBATE AO SURTO DE COVID-19

As comissárias Maria Serafina Silveira 
Raposo Medeiros, Tânia Machado 
Melo e Zélia de Fátima Silva Amaral 
foram reconduzidas no cargo de 
representantes da Assembleia 
Municipal na Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens do Nordeste.

REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA NA 
COMISSÃO DE MENORES 

Pelo 3º ano consecutivo, a EBS do 
Nordeste faz parte da lista de escolas 
distinguidas com o selo Escola Amiga 
da Criança com mais um dos projetos 
da sua Biblioteca Escolar designado 
de «Elos de Leitura», na categoria de 
Cidadania, Inclusão, Flexibilidade e 
Atividades. 
O projeto envolve vários docentes e 
alunos, consistindo na apresentação de 

Os membros da Comissão de Proteção 
são designados por um período de 
três anos, renovável por duas vezes, 
sendo as comissárias reconduzidas na 
referida comissão.

uma leitura a uma determinada turma 
por um determinado grupo de alunos 
deixando o repto a que esta faça o 
mesmo a outra e assim sucessivamente, 
abrangendo o maior número de turmas 
e alunos possível.
Em 3800 projetos a concurso, a EBS do 
Nordeste foi novamente distinguida 
pela iniciativa conjunta da Confederação 
Nacional das Associações de Pais, da 

editora Leya e do psicólogo Eduardo 
de Sá, que visa distinguir escolas 
que concebem e concretizam ideias 
extraordinárias, contribuindo para um 
desenvolvimento mais feliz da criança 
no espaço escolar e essencialmente 
partilhar essas boas práticas.

EBS DO NORDESTE NOVAMENTE DISTINGUIDA

educação
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A câmara municipal lançou recentemente inscrições para um projeto de 
formação musical, a arrancar se possível em janeiro. A formação é gratuita e 
destinada a jovens com idade entre os 9 e os 12 anos.
Para melhor conhecimento do projeto, os interessados deverão contactar 
a câmara municipal ou visitar a página eletrónica do município através de 
www.cmnordeste.pt.
A formação será dada por uma entidade externa ao município e incluirá 
aulas de um instrumento, de orquestra e também de criação musical. 

PROJETO DE FORMAÇÃO MUSICAL 
PARA CRIANÇAS DOS 9 AOS 12 ANOS 
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