MADALENA
Construindo o Presente, Projetando o Futuro

De São Caetano às Bandeiras, o Município tem em carteira grandes obras
e projetos que irão potenciar a captação de investimento privado, gerando
riqueza e melhorando a qualidade de vida, em todo o seu território.
Traçando uma estratégia de desenvolvimento sustentável, a Madalena
constrói o presente e projeta, a cada passo, o futuro.

Requalificação da Frente
Marítima da Madalena

O projeto preconiza a requalificação da Frente
Marítima da Vila entre o Jardim da Areia Funda
e o Porto da Areia Larga, transformando toda esta
área numa zona de lazer valorizadora do aglomerado
urbano, através da criação de um caminho pedonal
e ciclável ao longo da linha de costa.

Ampliação dos Cemitérios
de São Caetano, Criação Velha
e Bandeiras
Ampliando e requalificando as infraestruturas
já existentes, nas três freguesias, os projetos
contemplam ainda a criação de salas de arrumos,
bem como a construção de casas de banho, nos
espaços onde estas ainda não existem.

Casa do Bom Jesus
Reciclar 9950

Visando melhorar o seu
desempenho ambiental,
o Município irá adquirir
duas novas viaturas de
recolha de resíduos, uma
trituradora e mais de 150
EcoPontos, promovendo
desta forma a reciclagem
e reduzindo o volume de
resíduos indiferenciados
depositados em aterro e,
consequentemente, os
elevados custos com o seu
tratamento.

Inventariação
do Património
Gastronómico

Valorizando o património
gastronómico da Ilha,
o projeto preconiza a
pesquisa e sistematização
dos produtos endógenos
que caíram em desuso,
bem como as práticas
associadas à conservação,
preparação e utilização
desses mesmo produtos.

Apetrechamento do Serviço
Municipal de Proteção Civil

Garantindo as condições ideais para uma resposta
eficaz por parte do Serviço Municipal de Proteção
Civil (SMPC), a autarquia irá adquirir diversos
equipamentos, nomeadamente uma embarcação de
socorro, três viaturas todo-o-terreno, uma viatura
mista de transporte, uma mini pá-carregadora,
entre outros artigos, assegurando que o SMPC
cumpra de forma cabal as responsabilidades
definidas no seu plano de emergência, garantindo
assim a proteção plena dos nossos munícipes.

Mercado Municipal
da Madalena

Os melhores produtos agrícolas, as frutas da época e os
legumes frescos, ganharam desde setembro um lugar de
destaque na Madalena, com o novo Mercado Municipal.
Contribuindo para a promoção do sector agroalimentar e
turístico do Concelho, o novo investimento da autarquia
permitiu apoiar os produtores locais, garantindo o
escoamento da sua produção excedente, conferindo
maior visibilidade aos produtos da nossa terra.

Iniciada em dezembro, a obra visa preservar o rico
espólio do Santuário do Bom Jesus, requalificando e
refuncionalizando, para tal, um imóvel devoluto, em
São Mateus, onde ficará em exposição permanente
este património único, num edifício moderno e
ecológico, cuja cobertura será ajardinada.

Ciclovia da Madalena

Com 13 quilómetros, estendendo-se pelas belas
paisagens da costa picarota, entre o Cachorro e a
Areia Larga, possuindo ainda um troço urbano, que
liga os principais edifícios públicos no centro da Vila,
a obra iniciada em Agosto de 2020 irá contribuir
para uma mudança do paradigma da mobilidade
no Concelho, fazendo deste um Município mais
ecológico, dinâmico e atrativo.

Ampliação e Modernização
da Rede de Águas

Beneficiando toda a infraestrutura, a obra culminou
na substituição integral de troços problemáticos em que
ocorriam perdas significativas, por insuficiente capacidade
da tubagem, contemplando ainda a impermeabilização
de reservatórios e câmaras de perda de carga, bem como
a implementação de um sistema de monitorização e
controlo, de forma a colmatar falhas, promovendo
uma melhoria da qualidade de vida.

Rota dos Maroiços
e Rota dos Vinhos

Fomentando o ecoturismo e o enoturismo, as rotas
passarão, por alguns dos mais emblemáticos locais
do Concelho, nomeadamente a Paisagem da Cultura
da Vinha da Ilha do Pico, património Mundial da
UNESCO, o Museu do Vinho, as típicas adegas, entre
outros lugares, num roteiro verdadeiramente idílico.

Requalificação do Moinho
do Monte

Realizado com o apoio técnico da autarquia, o
projeto consiste na reconstrução parcial do corpo
do moinho e do seu interior, contemplando ainda a
requalificação integral da área envolvente e do acesso
a esta infraestrutura, que ficará apta para a produção
de farinha, permitindo ainda a promoção turística,
através de visitas a este importante legado cultural.

Madalena do Pico
@ Serviços Online

Aceder aos serviços de atendimento da Câmara
Municipal será mais fácil e cómodo, através do novo
Portal de Atendimento, alojado no site da autarquia,
colocando todos os serviços do Município à distância
de um clique, mediante a implementação de um
novo modelo de atendimento multicanal, alicerçado
na reengenharia, desmaterialização e simplificação
dos processos de front-office e back-office.

Requalificação do Leito
da Ribeira de São Caetano

Visando salvaguardar a segurança das pessoas e bens,
o projeto incluiu a limpeza e requalificação do leito da
Ribeira de São Caetano, com a consolidação das margens,
contemplando ainda o prolongamento das mesmas em
direção ao mar, de forma a defender a foz da ribeira da
força das marés, evitando que as descargas desta afetem
negativamente a área balnear adjacente.

