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Posto de Turismo Regista Aumento Brutal de Visitantes

Italianos, franceses e brasileiros são os que mais visitam o espaço, inaugurado pela autarquia em 2015,
e que nos primeiros seis meses deste ano registou um acréscimo de visitantes de 40,2%, refletindo o
forte alcance das políticas implementadas pelo Município neste setor, em particular no que concerne
ao enoturismo e ao ecoturismo.

O Posto de Turismo registou um aumento de visitantes de
40,2%, no primeiro semestre de 2017, passando de 815 nos primeiros seis meses de 2016 para 1143, em igual período deste ano.
O empreendimento, inaugurado pela autarquia em dezembro de 2015, recebeu turistas dos quatro cantos do mundo, sendo os italianos, os franceses e os brasileiros aqueles
que mais visitam o espaço, que ao longo do último ano tem
dinamizado múltiplas iniciativas, promovendo os produtos locais e assumindo-se como uma montra viva do Concelho.

O maior crescimento mensal foi de 31,3%, em maio, mês
em que o Concelho acolheu, graças aos esforços envidados
pela autarquia, o VIII Encontro Internacional de Galinholas e Narcejas, que decorreu pela primeira vez em Portugal,
reunindo largas dezenas de especialistas de todo o mundo.
O incremento do turismo, permitindo a valorização das várias
áreas de atividade a montante ou jusante deste setor, é crucial
para o enriquecimento do concelho, assumindo-se como uma
prioridade efetiva do Município da Madalena.

Turismo:
Madalena com
Crescimento de
199% nas Reservas
do Airbnb
A Madalena registou um aumento
de 199% de reservas na plataforma
online Airbnb, que permite o arrendamento de casas ou quartos por
curtos períodos de tempo.
Ao longo dos meses de junho, julho
e agosto, a Madalena foi o Município
que registou um maior aumento de
reservas em toda a região, refletindo
a forte pujança das políticas públicas implementadas pela autarquia
no setor turístico, fundamental para
o crescimento económico do Município, que de forma intensiva e estratégica, tem potenciado esta área
de atividade, em particular através
de uma forte aposta no enoturismo,
com a eleição da Madalena como Cidade do Vinho, e do ecoturismo, com
a participação no projeto comunitário ECO-TUR, que irá disponibilizar
um total de 2,5 milhões de euros no
incremento deste segmento.

Reciclagem Cresce Quarenta Por
Cento no Município da Madalena

Madalena Integra Programa
Comunitário “Europa Criativa”

Apostando em políticas de promoção ambiental, como campanhas
de sensibilização e o aumento do número de contentores, o Município registou um crescimento exponencial do volume de resíduos
valorizados, passando de 28. 500 mil quilos, nos meses de junho e
julho de 2016, para cerca de 40 mil, em igual período deste ano.

É o único Município dos Açores e um dos 16 em todo o país com
projetos aprovados pelo programa da União Europeia “Europa
Criativa”, que disponibiliza um milhão e meio de euros no apoio
à cultura e à criatividade, permitindo ainda à autarquia e às
instituições locais trabalhar com algumas das mais prestigiadas
universidades europeias.

O Município da Madalena registou um forte aumento do volume de resíduos reciclados, tendo entregue, este ano, em apenas dois meses, quase 40 toneladas de
resíduos provenientes dos vidrões, papelões e embalões do Concelho, mais 10 toneladas, que no período homólogo, no ano transato.
Ao longo do mês de junho, a autarquia recolheu mais de 21 toneladas para valorização, tendo no mesmo mês de 2016 apenas recolhido 13 toneladas. Já no mês de
julho, a diferença foi de 5 mil quilos, com uma coleta de quase 18 mil, este ano, e 13
mil, em 2016.
Destacando-se pela forte dinâmica implementada na valorização de resíduos, a Madalena tem desenvolvido um vasto leque de atividades, desde sessões de cinema
ambiental, a ações de sensibilização e colocação de pontos eletrão e oleões em todo
o concelho, passando pela realização de concursos de reciclagem inter-freguesias,
o que culminou na obtenção de diversos prémios neste domínio, como o galardão
recebido, em 2016, pelo seu excelente desempenho enquanto parceiro Eco-Escolas.

A Câmara da Madalena viu a sua candidatura ao programa “Europa Criativa” aprovada, participando como parceira no projeto
SILO - Socially Inclusive Literature Operation – que juntou diferentes entidades de
seis países europeus na promoção dos hábitos de leitura, aliando a este desígnio uma
fortíssima componente social.
Através deste projeto, o Município pretende
levar os livros ao centro das comunidades, junto dos grupos com menor acesso
a este bem, como doentes hospitalizados e pessoas idosas. Pioneiro em Portugal,
o SILO ambiciona ainda dar visibilidade aos escritores europeus, contribuindo
para a criação de laços entre os povos do Velho Continente, com base na literatura, através da partilha de conteúdos numa plataforma em rede.
Trabalhando em parceria com algumas das mais prestigiadas universidades europeias, a autarquia irá desenvolver múltiplas atividades, neste âmbito, nomeadamente, workshops de escrita criativa, momentos literários diversos, estrategicamente planeados de acordo com os diferentes públicos-alvo, privilegiando
aqueles com menor acesso aos livros.
O fomento da cultura, a aposta na dinamização do livro e de uma estratégia de
promoção da leitura assumem-se como pedras basilares das políticas culturais do
Município da Madalena, que tem vindo a apostar numa dinâmica pró-europeísta
como motor de dinamização social e cultural da Madalena.

