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Estatística 

Unidade: Toneladas 

A quantidade de resíduos reto-
mados pelas entidades gesto-
ras de resíduos de embala-
gens assiste a um aumento de 
20,2% com o vidro e o papel a 
assumirem os maiores cresci-
mentos ao nível da seletiva. 
O papel/cartão mantém a ten-
dência crescente, agora com 
3235,95 toneladas, seguindo-
se o vidro com 1359, 28 tone-
ladas, de janeiro a outubro do 
presente ano. 
Por sua vez, o plástico  queda-
se pelas 790,94 toneladas e o 
metal 109,32 toneladas, so-
mando os dois materiais 
900,26 toneladas. 
Os resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos atingem 
os 40 mil quilos, enquanto os 
resíduos verdes ascendem a 

913 toneladas. 
Tendência que se prevê cres-
cente até ao final do ano, altu-
ra em que se verifica um mai-
or nível de consumo e conse-
quentemente maior produção 
de resíduos. A par de maior 
consciência ambiental por 
parte da população, as previ-
sões são otimistas. 
Desta forma, a MUSAMI pros-
segue a sua missão rumo às 
metas definidas pela União 
Europeia em matéria de reci-
clagem.  

  Para atingir os objetivos, a 
MUSAMI mantém os investi-
mentos em sensibilizações 
junto de estabelecimentos de 
ensino, empresas e institui-
ções particulares de solidarie-
dade social, assim como em 

estruturas que permitirão uma 
maior eficácia em termos de 
triagem de resíduos com a 
entrada em operação das 
Centrais de Tratamento Me-
cânico e Biológico já em 
2022. 

  A responsabilidade pela se-
paração de resíduos em pri-
meira instância mantém-se no 
cidadão, independentemente 
dos meios de triagem de van-
guarda garantirem uma maior 
valorização dos resíduos para 
reciclagem. 
 A MUSAMI conta com todos 
para aumentar a taxa de reci-
clagem, de olhos postos num 
planeta sustentável para to-
dos os seus habitantes. V 

Seletiva cresce 20,2% em 2021 



 

Os novos órgãos sociais da 
Associação de Municípios da 
Ilha de São Miguel para o 
quadriénio 2021/2025 foram 
eleitos em Assembleia Inter-
municipal que se realizou a 22 
de outubro, no auditório do 
Centro Cultural de Vila Franca 
do Campo. 
O Conselho de Administração 
da AMISM é liderado pelo au-
tarca de Ponta Delgada, Pe-
dro Nascimento Cabral, coad-
juvado pelo 1º vogal, o presi-
dente da Câmara Municipal 
da Ribeira Grande, Alexandre 
Gaudêncio, e pela 2ª vogal, 
Graça Ventura Melo, vice-
presidente do município de 
Vila Franca do Campo. 
A Mesa da Assembleia Inter-
municipal é presidida por Pe-
dro Melo, presidente da Câ-

mara Municipal da Povoação, 
mantendo como secretários 
Carlos Anselmo, vice-
presidente da autarquia da 
Ribeira Grande, e Pedro Fur-
tado, vice presidente do muni-
cípio de Ponta Delgada. 
A Assembleia Intermunicipal é 
constituída ainda pelos se-
guintes membros: Cristina Ca-
listo, presidente da Câmara 
Municipal da Lagoa, Ricardo 
Rodrigues, autarca de Vila 
Franca do Campo, António 
Miguel Soares, presidente da 
câmara de Nordeste, Alberto 
Bulhões, vice-presidente do 
município da Povoação, Sara 
Sousa, vereadora do Nordes-
te, e Nelson santos, vereador 
da Lagoa.  
A AMISM foi constituída em 
1992 pelos municípios de La-

goa, Ponta Delgada, Povoa-
ção, Ribeira Grande, Vila 
Franca do Campo e Nordeste 
com o objetivo de desenvolver 
um sistema de gestão e trata-
mento de resíduos sólidos ur-
banos.  

 Nessa sequência, foi criada a 
empresa MUSAMI—
Operações Municipais do Am-
biente EIM SA, a 19 de de-
zembro de 2006. Mas só em 
2012 viria a ser materializada 
toda a sua exploração.  

  A atividade da AMISM é ori-
entada também no âmbito da  
intervenção em projetos, pro-
gramas e planos de desenvol-
vimento integrado da ilha de 
São Miguel, na criação, manu-
tenção e aperfeiçoamento de 
serviços próprios de informa-
ção e apoio aos municípios. V 

Pedro Nascimento  
Cabral é o novo  
presidente da AMISM 

Foto: Câmara Municipal de Ponta Delgada 



 

Foto: Câmara Municipal de Vila Franca do Campo 

Ricardo Rodrigues reconduzido 
na liderança da MUSAMI 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Franca do 
Campo, Ricardo Rodrigues, 
foi ontem reeleito para a lide-
rança do Conselho de Admi-
nistração da MUSAMI, assim 
como Cristina Calisto, autar-
ca da Lagoa, e António Mi-
guel Soares, do Nordeste, 
reconduzidos como 1º e 2º 
vogais, respetivamente. As 
eleições dos órgãos sociais 
da MUSAMI realizaram-
se ontem, dia 22 de novem-
bro, no Centro Cultural de 
Vila Franca do Campo. 
A Mesa da Assembleia Geral 
da MUSAMI mantém igual-
mente como presidente o 
autarca da Povoação, Pedro 
Melo, seguido do vice-
presidente da Ribeira Gran-
de, Carlos Anselmo, tendo 
como secretário, Pedro Fur-

tado, vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Ponta 
Delgada. A Assembleia Ge-
ral da MUSAMI é composta 
também pelos autarcas de 
Ponta Delgada, Pedro Nas-
cimento Cabral, da Ribeira 
Grande, Alexandre Gaudên-
cio, pelos vice-presidentes 
das Câmara de Vila Franca 
do Campo, Graça Ventura 
Melo (representante da 
AMISM na Assembleia Ge-
ral da MUSAMI), e da Povo-
ação, Alberto Bulhões, e pe-
los vereadores Sara Sousa 
e Nelson Santos, do Nor-
deste e Lagoa, respetiva-
mente. 

  Os novos órgãos sociais da 
MUSAMI  tomam posse numa 
altura em que a empresa se 
prepara para o arranque de 
grandes investimentos ao ní-
vel do tratamento e gestão de 

resíduos como os Centros de 
Tratamento Mecânico e Bioló-
gico, e o projeto da Central de 
Valorização Energética. 
Em 2021, conta com perto de 
uma centena de colaborado-
res ao serviço, com uma mé-
dia de 36 anos de idade, e 
está preparar-se para aumen-
tar os quadros com a abertura 
de novas candidaturas para a 
operação das novas estrutu-
ras que entrarão ao serviço 
em 2022. 
Desde 2012 que a MUSAMI 
envida esforços no sentido de 
melhorar os seus serviços 
junto dos seus clientes e for-
necedores, detendo a certifi-
cação da qualidade e ambien-
te, sistema de gestão de saú-
de e segurança, bem como 
gestão de energia pela 
APCER—Associação Portu-
guesa de Certificação. V 
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Foto: Câmara Municipal de Ponta Delgada 

Feira das Traquitanas garante  
nova vida a objetos—reutilização 

Uma feira de usados que enche o 
Relvão, em Ponta Delgada, no 
primeiro domingo de cada mês. 
Trata-se de uma iniciativa da Jun-
ta de Freguesia de São Pedro que 
garante uma nova vida a objetos 
e peças de vestuário em segunda 
mão. 
Uma opção para quem pretende 
destralhar a sua casa e reorgani-
zar-se. Peças que caem em desu-
so ou pura e simplesmente já não 
servem. Uma forma de reutiliza-
ção de materiais cujo destino 
mais certo seria o aterro sanitário. 
Resumindo, são artigos usados 
aproveitados para negócio para 
todos os gostos e que dinamiza 
aquela zona da cidade de Ponta 
Delgada.  
 Independentemente ou não de 
constituir um negócio para os fei-

rantes, a verdade é que a filosofia 
inerente à sua realização funcio-
na. É dada uma nova vida aos 
objetos, mesmo que seja através 
de uma compra. Será sempre 
mais barato que comprar uma 
peça acabada de ser produzida. 
É a política de Reutilização a fun-
cionar. Embora em fim de vida, 
pode ser sempre aproveitada e 
ainda poupa alguns trocos. São 
menos resíduos em aterro sanitá-
rio. 
 Se está à procura de algum arti-
go de decoração para sua casa, 
pode ser que encontre aquilo 
que pretende nesta feira de usa-
dos.  

  Marque na agenda: Feira das 
Traquitanas todos os primeiros 
domingos de cada mês, entre as 
8h00 e as 14h00. V 

Comunidade Escotista, Escutista 
e Guidista celebram Dia do Mar  

A Fundação Oceano Azul e o 
Oceanário de Lisboa, em colabo-
ração com a Associação de Esco-
teiros de Portugal, o Corpo Nacio-
nal de Escutas e a Associação de 
Guias de Portugal, desafiaram 
todoa a comunidade Escotista, 
Escutista e Guidista a celebrar o 
Mês do Mar, em novembro. 
O Grupo de Escoteiros nº 137 de 
Santo António—Ponta Delgada, 
da AEP—Associação de Escotei-
ros de Portugal, através da sua 
Tribo de Escoteiros (escoteiros 
com idades compreendidas entre 

os 11 e 15 anos de idade), asso-
ciou-se a esta iniciativa, com 18 
jovens e três adultos, promoven-
do uma ação de limpeza no Par-
que de Merendas e Zona Balne-
ar do Rosário, freguesia de San-
to António. 

  A MUSAMI participou na ação 
com uma dinâmica a sensibilizar 
para a importância da limpeza 
dos oceanos e cuidados a ter 
com os resíduos para evitar a 
poluição do mar, destruindo a 
sua biodiversidade e ecossiste-
ma. 

  São cuidados que todos devem 
adotar no seu quotidiano, em 
salvaguarda dos recursos natu-
rais. 

  Em 2019 e 2020, o movimento  
envolveu mais de 4300 voluntá-
rios em todo o país, limpou mais 
de 143 quilómetros e recolheu 
mais de 21 toneladas de lixo ma-
rinho. V 

Foto: Direitos reservados 
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Lagoa oferece compostores 
domésticos a munícipes 

A Câmara Municipal da lagoa 
através do CEFAL—Centro de 
Educação e Formação Ambien-
tal da Lagoa está a distribuir 
compostores domésticos no 
município. 
Para adquirir um, basta entrar 
em contacto telefónico para au-
tarquia ou por endereço de cor-
reio eletrónico 
(ambiente@lagoa-acores.pt). O 
fornecimento está limitado ao 
stock existente, ressalva a Câ-
mara Municipal da Lagoa. 
O compostor é entregue com 
um folheto explicativo, podendo 
o munícipe entrar em contacto 
para a Câmara Municipal ou o 
CEFAL em caso de dúvidas.  
Assim, para além de proteger o 
meio ambiente, está a poupar 
dinheiro, produzindo o seu ferti-
lizante 100% natural. 

Fazer compostagem doméstica 
é muito simples. Basta deposi-
tar no contentor resíduos ver-
des e castanhos, tais como: 
casca de fruta e legumes, cas-
cas de ovos, restos de salada 
(sem tempero), pão, sacos de 
chá,  legumes e frutas não co-
zinhados, aparas de jardim 
desde folhas, caules, flores, 
aparas de madeira. 
Á medida que deposita os ma-
teriais, verifique o seu estado e 
remexa os materiais para pro-
cessar melhor a sua decompo-
sição.  
Pode consultar também o Guia 
de Compostagem Doméstica 
da MUSAMI em: https://
www.musami.pt/eduambiental/
compostagem. V 

Ponta Delgada aposta na educação 
ambiental com saco de praia 
A Câmara Municipal de Ponta 
Delgada mantém a sua forte 
aposta na educação ambien-
tal, desta feita com a criação 
do “saco de praia VV (Vai e 
Volta). 
Trata-se de um saco reutilizá-
vel que pode ser usado tanto 
durante a época balnear como 
até mesmo depois do encerra-
mento da mesma. 
A criação do saco reutilizável, 
a ser oferecido pela autarquia, 
teve em conta a reutilização 
de resíduos urbanos, a pro-
moção do artesanato local e 
para redução e consumo sus-
tentáveis e de baixa pegada 
ecológica. 

Este é mais um produto de 
economia circular. Uma re-
gresso a um passado não 
muito distante, no qual os 

recursos e bens eram valori-
zados ao máximo e onde 
após a sua (aparente) perda 
de valor constituíam recurso 
para outro novo (ou velho) 
bem/produto. O saco visa 
aliar o lazer e o usufruto da 
praia à economia circular, 
integrando três objetivos de 
desenvolvimento sustentá-
vel: descarbonizar a socie-
dade, valorizar o nosso terri-
tório e tornar a nossa econo-
mia circular. Assim, o saco 
“Vai” à praia ou outro local, 
transportando todos os bens 
de que o seu utilizador ne-
cessita para aquele espaço 
de lazer, e “Volta” trazendo à 
origem os bens reutilizáveis, 
assim como os resíduos pro-
duzidos. V Fonte e foto: Câmara Municipal de 

Ponta Delgada 

Foto: Câmara Municipal da Lagoa 
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Foto: MUSAMI 

MUSAMI assinalou Semana  
Mundial da Qualidade 

A Direção do Ambiente e Re-
cursos Humanos da MUSAMI 
organizou uma dinâmica junto 
dos colaboradores da empresa 
para assinalar o Dia Mundial 
da Qualidade, a 11 de novem-
bro. 
Durante dois dias,  foi colocada 
uma caixa e post-its nos refei-
tórios e copas das instalações 
para que os colaboradores, de 
forma anónima, escrevessem o 
que significa a Qualidade para 
si. 
Uma forma de consciencializar  
e cativar os colaboradores para 
a importância da Qualidade no 
quotidiano da empresa. 
O tema da Semana Mundial 

da Qualidade focou na 
“Sustentabilidade: melhorando 
nos produtos, pessoas e pla-
neta”. 
O papel da Qualidade na sus-
tentabilidade e seu impacto 
ambiental, social e liderança 
constituem a mensagem lan-
çada nesta data. 

  Ciente de que empresas soci-
almente conscientes criam 
valor para os seus clientes, 
sendo inovadoras, melhoran-
do produtos e serviços, a MU-
SAMI aplica os princípios ine-
rentes à Qualidade em toda a 
sua operação. 
A MUSAMI é certificada pela 
APCER—Associação Portu-

guesa de Certificação nos se-
guintes referenciais normati-
vos: NP EN ISSO 9001:2015, 
NP EN ISSO 14001:2015, NP 
ISSO 45001:2019 e NP EN 
ISSO 50001:2019. 
A MUSAMI prossegue a sua 
missão em prol da satisfação 
de clientes e fornecedores, na 
melhoria contínua dos seus 
processos, saúde e seguran-
ça no trabalho, eficiência am-
biental, energética e sustenta-
bilidade. V 
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Foto: MUSAMI 

Culturas de inverno 

Com o inverno à porta, convém ter alguns cuidados 
para não perder o que semeou no outono e fazer uma 
limpeza do que cultivou durante o verão, remexer a 
terra de maneira a melhorar a drenagem e oxigenação 
dos solos. 
Passo seguinte, procurar pelas culturas de inverno e 
preparar a primavera. Fase ideal para semear alface, 
beterraba, cebola, chicória, tomate, couve-galega, na-
bo, rabanete, fava e salsa. Em dezembro, altura do 
espinafre, agrião e cenoura. Plantar estolho de moran-
gueiro, alho. 
E não esquecer o Substrato Orgânico MUSAMI! Dirija-
se ao Ecoparque da Ilha de São Miguel ou então con-
sulte o nosso site: https://www.musami.pt/
textwithphoto/so-musami . V 
 
Fonte: Lipor 

Doações Eco5 
A MUSAMI doou desde janeiro 
1532 quilos de hortícolas da 
Eco

5
 a três instituições particu-

lares de solidariedade social 
da ilha de São Miguel. 
O Instituto de Apoio à Criança, 
o Banco Alimentar Contra a 
Fome da ilha de São Miguel e 
o Instituto Bom Pastor, são as 
entidades contempladas, com 
as quais a MUSAMI tem cola-
borado nos últimos anos. 
Trata-se de uma iniciativa no 
âmbito de responsabilidade 
social que a MUSAMI encara 
e assume como essencial no 

relacionamento na comunida-
de em que se encontra inseri-
da. 
Em simultâneo vai avaliando 
o comportamento do Substra-
to Orgânico MUSAMI nas cul-
turas sazonais para melhor 
informar os seus clientes so-
bre a sua aplicação e proprie-
dades. 

  De salientar que o SO MUSA-
MI está certificado para modo 
de produção biológica, uma 
vez que é 100% natural, pro-
duzido a partir dos resíduos 
verdes ou de jardinagem. V 

Foto: MUSAMI 
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Economia circular—O que “circula”... 

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2021 
arrancou a 20 de novembro. Este ano a temática as-
sentou nas Comunidades Circulares, espalhando a 
mensagem para a transição de uma economia circu-
lar. 
A MUSAMI promoveu ações como Oficinas de Com-
postagem Doméstica e workshop e Rota do Substra-
to Orgânico MUSAMI com vista a alertar crianças, 
jovens e adultos para a importância de uma consci-
ência ambiental assente nos 3 R’s: reduzir, reutilizar 
e reciclar. Iniciativas que contaram com a presença 
de mais de 500 participantes. 
A compostagem doméstica é exemplo mais simples 
de apelar às pessoas para a importância de manter 
os materiais ou resíduos na cadeia de valor, adotan-
do gestos ecológicos no seu dia e fazer destas atitu-
des a sua filosofia de vida, perante um planeta amea-
çado pela delapidação de recursos para satisfazer as 
necessidades do homem. 
Para além da salvaguarda de recursos naturais, uma 
das vantagens da economia circular tem a ver tam-
bém com a poupança de energia que é possível atra-
vés da reciclagem dos materiais e ao repararmos de-
terminados equipamentos, em vez de pura e simples-
mente descartá-los.  
Impõe-se uma mudança de paradigma face ao que 
vem sucedendo no mundo com a escassez de maté-
rias-primas, em que se inclui os produtos agrícolas, 
provocando o aumento de inflação, enfraquecendo o 
nível e qualidade de vida das populações.  
Urge por isso a implementação de uma economia 
circular! Esta permitirá inclusivamente a criação de 
novos empregos e é a solução verde que permitirá 
ao planeta Terra recuperar da intervenção humana 
constante. V 
 Foto: MUSAMI 
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Fotos: MUSAMI 

Está a chegar a uma das épo-
cas mais bonitas do ano: o 
Natal! Altura de partilha, de 
reunião familiar. 
Juntar a família para os pre-
parativos do Natal proporcio-
na um das melhores momen-
tos de criação de memórias 
com os mais novos. 
Reutilizar é sem dúvida a pa-
lavra de ordem. A partir de 
linhas de crochet que tem em 
casa, paletes de madeira, la-
tas de bebida e cápsulas, po-
dem constituir materiais para 
elaboração de decoração de 
Natal.  
Pode dar espreitadela ao 
nosso Facebook onde parti-
lhamos o resultado de algu-
mas oficinas promovidas nos 
últimos anos. 



 

• Anúncio nº 405/2021 de 9 de novembro—Retifica/ altera o anúncio nº 390/ 2021 de 
28 de outubro de 2021, publicado no Jornal Oficial, II Série, nº 215 de 28 de outubro de 
2021 

• Anúncio nº 390/2021 de 28 de outubro—Aquisição de serviços de viagens, transporte 
e alojamento 

• Anúncio nº 391/ 2021 de 28 de outubro—Aquisição de vestuário de trabalho e equipa-
mentos de proteção individual (EPI’s) 

• Portaria nº 193/2021 de 15 de setembro—Estabelece as orientações específicas rela-
tivo ao circuito financeiro aplicável aos apoios do plano de recuperação e resiliência 
(PRR), no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência (MRR) 

• Despacho nº 9876/ 2021 de 12 de outubro—Cria um grupo de trabalho para avaliação 
do modelo de atribuição das licenças relativas a sistemas integrados de gestão de flu-
xos específicos de resíduose prorrogação das licenças existentes 

• Resolução da Assembleia da República nº 263/ 2021 de 26 de outubro—
Recomenda ao governo medidas para reforçar a mobilidade elétrica e suave 

• Decisão de Execução (EU) 2021/ 1752 da Comissão, de 1 de outubro—Estabelece 
regras de execução da diretiva (EU) 2019/904 de Parlamento Europeu e de Conselho 
no respeitante ao cálculo, à verificação e á comunicação de dados relativos à recolha 
seletiva de resíduos de garrafas de plástico e utilização única de bebidas 

• Portaria nº 213/ 2021 de 19 de outubro—Regulamenta as taxas relativas aos procedi-
mentos de transferências de resíduos, aos pedidos de autorização ou licença dos siste-
mas de gestão de fluxos específicos de resíduos e aos procedimentos de desclassifica-
ção de resíduos 

• Anúncio nº 347/ 2021 de 1 de outubro—Aquisição de caixas ampliroll por lotes 

• Anúncio nº 348/ 2021 de 1 de outubro—Aquisição de mimi-pá carregadora e serviços 
de manutenção 

• Anúncio nº 342/2021 de 28 de setembro—Aquisição de serviços de seguro de respon-
sabilidade civil e ambiental 

 

Legislando... 



 



 


