ECO FREGUESIAS 2018
FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA

RELATÓRIO E BALANÇO DO PLANO DE ACÇÃO
ACÇÕES DE LIMPEZA, RECOLHA E TRANSPORTE DE
RESÍDUOS

LIMPEZA RECOLHA E TRANSPORTE
As acções de limpeza foram realizadas a espaços mais curtos, com vigilâncias semanais,
em todos os pontos de interesse relevante, como ribeiras, barreiras e zonas do Parque
Natural ou Geoparque. Para o efeito contratamos mais pessoal, possibilitando um
acompanhamento fiscalizador, preventivo e activo mais eficaz. Intervimos nos focos
sinalizados, removendo resíduos, que foram transportados para o Centro de
Processamento de Resíduos, num total de 3088 kg. Na costa de São Lourenço removemos
e processamos cerca de 560 kg de plástico; metais ferrosos, na maior parte recolhidos nas
habitações, foram cerca de 1100 kg; os resíduos verdes resultantes da remoção de
plantas das ribeiras ou da limpeza das vias e jardins foram transportados para um terreno
no Norte para transformação em composto vegetal.

Exemplo de barreira, no Termo
da Igreja, que tendo sido
desimpedida de vegetação,
nomeadamente de iporea
pururea, deixou a descoberto
um conjunto significativo de
resíduos industriais,
prontamente removidos. Este
exemplo serve, igualmente,
para demonstrar o empenho da
Junta de Freguesia em apoiar
as entidades particulares que
desejam limpar os seus
terrenos de infestantes.

Organizamos no armazém da Junta de Freguesia
um espaço de reserva de resíduos e de triagem
para processamento, permitindo-nos controlar
melhor o tipo de resíduos, ao mesmo tempo que
sensibilizamos as pessoas para as diferentes
tipologias e perigos da exposição destes resíduos
no ambiente. O tempo médio de reserva neste
espaço é de 5 a 10 dias. O depósito dos resíduos
é feito de forma gratuita. Há uma parte
significativa de resíduos, todavia, que resulta do
depósito indiscriminado junto de ecopontos, os
quais recolhemos prontamente.

ACÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

ACÇÕES DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Esta Junta de Freguesia procedeu à manutenção do plano de actividades dos anos
anteriores, introduzindo algumas inovações, envolvendo toda a comunidade, com
parcerias eficazes com o Agrupamento de Escuteiros de Santa Bárbara e da Associação
Juvenil da Ilha de Santa Maria, bem como a Casa do Povo de Santa Bárbara e Grupo
Sénior da Câmara Municipal de Vila do Porto e Departamento de Ambiente da edilidade,
nomeadamente em actividades ligadas à Bandeira Azul.
Para além disto, realizamos uma acção de sensibilização porta a porta, durante o verão,
de modo a alcançar emigrantes e turistas, que não vivendo na freguesia, poderiam
desconhecer alguns dos hábitos e rotinas necessários para manter um bom
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comportamento ambiental, ou conhecer, simplesmente, as valências no tratamento de
resíduos. Nesta acção foram distribuídos dois panfletos, com regras e conselhos de
depósito de lixo indiferenciado e regras básicas de reciclagem, um deles produzido pela
Câmara Municipal, traduzido em francês e inglês.
Procedemos a uma dinamização constante e regular dos media sociais por forma a
disseminar as nossas acções de limpeza e promoção da qualidade ambiental, com foco
principal na nossa mensagem de Natal, que passou na rádio Clube Asas do Atlântico, com
a seguinte mensagem:

“A Junta de Freguesia de Santa Bárbara deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo,
especialmente aos habitantes de Santa Bárbara, estendendo estes votos a todos os que
procuram ser felizes nesta nossa ilha.
Apostando na ideia de que é preciso reduzir o consumo para produzirmos menos resíduos,
apelamos a todos que façamos deste Natal uma época de amor e de boas intenções,
desvalorizando o lado material desta quadra natalícia.
Santa Bárbara, freguesia de afectos.”

Operações de limpeza em São Lourenço no âmbito da costa limpa permitiram recolher centenas de quilos de
plástico e outros resíduos, mas prevenir, igualmente, o depósito de lixo nas praias, com uma vigilância diária
durante o período estival. A foto da direita mostra uma intervenção num tanque e fontanário da freguesia que
se encontrava desactivado e que foi recuperado, sendo agora um dos pontos onde se pode aceder a água
potável.

3

As várias acções de sensibilização podem ser acompanhadas na nossa página de facebook
www.facebook.com/jfsbarbara e página web: www.jfsantabarbara.com

Procedemos, também, a uma maior sinalização dos apoios concedidos no âmbito do
financiamento do ECO FREGUESIAS, com placas alusivas nas nossas viaturas e nos pontos
turísticos. Mantivemos na nossa conta de email a menção às actividades de promoção
ambiental no âmbito do ECO FREGUESIAS e das campanhas próprias da Junta de
Freguesia, como a campanha “Autarquia sem Glifosato”.
Por fim, à semelhança de anos anteriores, participamos em várias actividades relacionadas
com a reutilização e reciclagem, envolvendo a comunidade da freguesia, em especial os
jovens, através de um protocolo de cooperação com o Espaço TIC de Santa Bárbara.

Instalação de ECO PONTOS na semana europeia de
prevenção de resíduos, em zonas estratégicas da freguesia.
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Instalação de sinalética apelando à consciencialização da importância do asseio, limpeza e preservação do
ambiente na freguesia, bem como a publicidade às entidades que apoiam a Junta de Freguesia,
nomeadamente a Direcção Regional do Ambiente e o Programa Eco-Freguesias. Exemplo de placa junto do
depósito de resíduos, no veículo de transporte, e num dos vários caixotes/eco-pontos que usámos em São
Lourenço.

Santa Bárbara, 12 de dezembro de 2018,

Daniel Gonçalves, presidente.
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